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SKAUTŲ AIDAS
Oficialus LIETUVIŲ SKAUTŲ 

SĄJUNGOS organas 
įsteigtas 1923.11.15. 
Šiauliuose, Lietuvoje.

LEIDŽIA LSS TARYBOS PIRMIJA

"Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:

v.s.F.Mockus, Toronto, ON, v.s.N.Užubolienė, Chicago, IL, s.A.Lintakienė, 
Brookfield, IL, v.s.fil.V.Kamantas, PLB, s.fil.R.Rudaitienė, Lemont, IL, 
v.s.R.Karvelienė, Northville, Ml, vyr.sk.E.Venckienė, Santa Monica, CA, 
ps.T.Barauskaitė, Santa Monica, CA, v.s.S.Jelionienė, Darien, IL, 
v.s.B.Prasauskienė, Lomita, CA, v.s.A.Vilimienė, Dundas, ON,
v.s.fil.G.Juškėnas, Cleveland, OH, j.v.s.fil.V.Vaitkus, Engadine, Austr., 
ps.A.Gaputis, Hudson, QU, vyr.sk. D.Zduobienė, Westleigh, Austr., 
s.l.Meiklejohn, Toronto, ON, j.v.s. E. Namikienė, Etobicoke, ON, 
j.s.fil.T.Chiapetta, Willow Springs, IL 
Visiems nuoširdus ačiū!

Sesė Alė N.

Redaktorė
v.s.Alė Namikienė
580 E.Park Ave.

Elmhurst, IL. 60126-3646
Tel. (630) 279-8577

"Skautų aido" rėmėjai:
$20.00 — Petras Šlapelis, Anaheim, CA

$50.00 — "Emilijos Platerytės" vyr. skaučių burelisč v.s. Antanas

Bobelis, New York, NY

Visiems nuoširdus ačiū!

v.s.Albina Ramanauskienė
"Skauty aido" administratorė

Techninis redaktorius
Jonas Kuprys

Administratorė 
v.s.Albina Ramanauskienė 

4613W. 106thPlace 
Oak Lawn, IL 60453-5246 

708-423-4095

Prenumerata metams $10.00
Oro paštu i užsienį $40.00
Garbės prenumerata $20.00
Garbės leidėjo prenumerata $30.00

Viršelyje:
Los Angeles “Palangos” tunto, “Kregždžių” draugovės paukštytės Luiu 
Žilinskaitė, Rūta Bandžiulytė, Silvija ir Gabija Nagrockytės, Kristė 
Jogaitė, Daina Bandžiulytė ir vadovė vyr.sk. Elina Venckienė tikisi 
sulaukti daug stovyklautojų Jubiliejinėje stovykloje Kalifornijoje.

Apatiniam viršeliui -

“Neringos” - “Geležinio Vilko” tunto paukštytės ir giliukas Vasario 16 
šventėje Montrealyje
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Lietuvos Nepriklausomybės Atkū
rimo dienos - Kovo 1 1-osios proga 
sveikinu Jus, kartu džiaugdamasis 
visų atsiektais laimėjimais per praėju
sius Nepriklausomos Lietuvos gyveni
mo metus, su meile ir pasišventimu 
dirbant mūšy tautai ir valstybei.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
šeima, gyvenanti trisdešimt penkiuose 
svetinguose kraštuose, bendromis 
pastangomis siekiame ir toliau siek
sime geresnės ateities Nepri
klausomai Lietuvos Respublikai ir jos 
gyventojams.

Vytautas Kama n ta s
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdybos pirmininkas

"Skautų aidas" žurnalo 80-ties 
mėty sukakties proga, sveikinu redak
cijos kolektyvą. Ilgiausių gyvavimo 
mėty!

v.s.Alina Dvoreckienė,
Vilnius

Sveikiname 80-ties mėty Jubiliejaus 
proga. Džiaugiamės kartu, kad 
"Skautų aidas" žygiuoja per pasaulį 
jau aštuoniasdešimt mėty!
Ačiū LSS Pirmijai, gerb. "S.A" redak

cijos darbuotojams, ir šauniems "S.A" 
rėmėjams, kurie dirbo ir dirba šį kilnų, 
gražy, taip reikalingą Lietuvai darbą.
Jums visiems - tris kartus lietuviškas 

VALIO1VALIOIVALIO!
Lietuvos Skaučių Seserijos

Kauno "Aušros" 
vyr. skaučių draugovė

Miela Sese Albina,
Hartfordo skautų,-iy Kaziuko mugė 
jau praeityje. Gražiai išpuoštoje salė
je buvo pavasaris, žydėjo gėlės, o už 
langų kūpsojo sniego kalnai. Žmonių 
suvažiavo iš visų Connecticut kampų, 
kurie nepabijojo slidaus kelio ir blogo 
oro. Ačiū jiems!

Šiemet buvo ypatinga skaučių 
šeimos šventė, nes praturtėjome trimis 
naujomis paskautininkėmis. Tai 
Debbie Pileikienė, Rasa Bobelytė- 

Brittain ir Birutė Zabulienė. 
Sveikiname ir tikrai džiaugiamės!

Po pasisekusios Kaziuko mugės 
"Skautų aidui" paremti siunčiame 
$50.00 Linkime dar ilgai nepavargti. 
Sėkmės! Budėkime!

Visų vardu-
v.s. Danguolė Banevičienė

As Treasurer of Cook County, I 
would like to congratulate you on the 
80th Anniversary of your publication 
"Skautu aidas".

I commend your commitment to the 
Lithuanian American community. The 
dedication that goes into each and 
every publication is very much appre
ciated.

Sincerely,
Maria Pappas

Cook County Treasurer

Po labai gerai pasisekusios "Kalė
dinės mugės", PLC, siunčiame 
"Skautų aidui" $50.00 auką, linkime 
ir toliau gyvuoti, ir džiuginti skautišką 
jaunimą!

"Aušros Vartų-Kernavės" tunto 
"Emilijos Platerytės" vyr.sk.

būrelis

Kadangi mano žmona pasimetė kiek 
kam skolinga, .tai aš ateinu jai į 
"pagelbą" su $20.00 "Skautų aidui". 
Ačiū, sėkmės!

Petras Šlapelis

Berenkant mūšy spaudos iškarpas 
apie skautišką veiklą Australijoje jūsų 
archyvui, atėjo "Pasaulio Lietuvis" Nr. 
3/401, kur mūšy ALB Krašto valdy
bos pirmininkė jau aprašė ir net įdėjo 
puikią Trakų pilies modelio nuotrauką 
paskutiniame viršelio puslapyje. Taigi 
belieka tik kai ką patikslinti. Pati mod
elio idėja buvo iškelta Canberros 
skautų Židinio, o pastatymas įvykdy
tas s. Mindaugo Mauragio, kurį 
matysite 30 psl. ("Skautų aide" buvo 
rašyta 2002 m. rugsėjo-spalio 
numeryje ir šiame numeryje telpa 

sesės Dovilės reportažas, red.) 
Gražiosios nuotraukos kairiame 
kampe stovi filmuotojas - jums 
rašantis brolis Vytas, "Liet. Ryto" kore
spondentė Rita Baltušytė-Ormsby ir 
Birutė Vaitkienė. Dešinėje uniformuota 
yra Dovilė Užubalyė-Zduobienė, kuri 
labai padeda "Aušros" t. tuntininkui. 
Ps. Arvydas Zduoba perėmė tun- 
tininko pareigas nuo š.m. Vasario 16 
d. ir puikiai tvarkosi.

Budžiu! Ad Meliorem!
Brolis Vytas, Engadine, 

Australia

Malonėkit pridėtą 50 dol. čekį 
panaudoti užprenumeruojant "Skautų 
aidą" vienetams Lietuvoje New Yorko 
Skautų Vyčių gretose subrendusio ir 
neseniai mirusio brolio s.v. Algio 
Rimo atminimui.

Budėkime!
v.s. Antanas Bobelis

(ketvirtas iš kairės lll-čios Tautinės 
stovyklos ps. V.Strolios akordeono 
nuotraukoje.)

Mieli Sesės ir Broliai!
Drauge su šv. Velykų varpų gaudesiu, 
tepasiekia Jus mūšy širdingiausi 
sveikinimai ir linkėjimai.
Dar kartą ačiū už nuostabų "Skautų 

aidą". Sėkmės Jums visiems. 
Teskamba džiaugsmingas Alleliuja!

Sesė Alina Dvoreckienė,
Vilnius

Mes, Telšių skautai, šv. Velykų 
proga siunčiame Jums nuoširdų 
sveikinimą!

Sesė Jovita

Ačiū už labai gražų, įdomų ir su 
daugeliu nuotraukų "Skautų aidą". 
Norėčiau vėl būti geltonšlipsis skau
tukas...

Brolis Vytautas K.
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LSS JUBILIEJINE STOVYKLA

"KARALIUS MINDAUGAS"
Stovykla įvyks 2003 m. rugpjūčio 6-16 d.,

Holcomb Valley Scout Ranch, prie Big Bear Lake, Kalifornijoje.

STOVYKLOS VADOVYBĖ
Stovyklos viršininkas - v.s.fil. Rimantas Griškelis 
Skaučių Seserijos pastovyklės viršininkė - 
v.s. Dalia Trakienė
Skautų Brolijos pastovyklės viršininkas - 
v.s.fil. Kazys Matonis
Akademikų skautų pastovyklės viršininkė -
v.s.fil. Zita Rahbar

STOVYKLOS KAINORAŠTIS:
I asmuo iš šeimos -
II dienų - 295 US dol.z 7 dienos - 285 dol.,
1 parai - 40 dol.
2 asmenys iš šeimos -
11 d. - 290 dol., 7 d. - 280 dol., 1 parai - 40 dol.
3 ar daugiau iš šeimos, kiekvienas moka -
11 d. - 285 dol., 7 d. - 275 dol., 1 parai - 40 dol.

REGISTRACIJA:
Tik Lietuvių Skautų Sąjungos nariai, susimokėję 
metinį nario mokestį galės registruotis stovyklai. 
Dalyviai registruojasi su savo vienetais.

TELEFONAS:
Skautams nebus galimybės skambinti telefonu iš 
stovyklos. Mobiliai (cell phones) neveikia, nes prie 
stovyklavietės nėra susisiekimo bokštų. Rimtam 
reikalui esant, tėvai galės skambinti į stovyklą. 
Įspėjame, kad stovyklos metu skautai ir skautės 
dažnai iškylaus, todėl gali užtrukti kelias valandas, 
kol bus galima susisiekti su norimu asmeniu.

Sesės ir broliai lauks laiškų, bet prašom nesiųsti mais
to (ypač saldumynų), nes meškos suvalgys saldainius 
ir skautus.

Kelionė lėktuvu į stovyklą ir iš jos:
Skrendant stenkitės naudotis oro uostu - Ontario, CA 
(ONT). Negalint rasti tinkamo skrydžio į Ontario, 
naudokite Los Angeles International (LAX). 
Atvykstantiems į kitus oro uostus transporto nebus 
galima parūpinti.
Transportas iš šių dviejų oro uostų į stovyklavietę ir 
atgal bus teikiamas šia tvarka:
Atvykstantieji bus paimami 
antradienį, rugpjūčio 5 d., 1:00 v.v. - 6:00 v.v. Pacific 
Daylight Saving Time (PDT)
trečiadienį, rugpjūčio 6 d., 7:00 v.r. - 6:00 v.v. PDT 
Išvykstantieji bus išvežami
Šeštadienį, rugpjūčio 16 d., 7:00 v.r. - 4:00 v.v. PDT

Rezervavę kelionės bilietus tuoj praneškite atvykimo 
ir išvykimo informaciją -
Skauto,-ės vardas ir pavardė, Oro linija/Airline, 
Skrydžio numeris/Flight number,
Išskridimo miestas/Departure City, Išskridimo 
laikas/Departure time, Atskridimo miestas/Arrival 
city, Atskridimo laikas/Arrival time.
Šią informaciją siųskite jstransportas@hotmail.com

Pastaba: Kadangi kelionė iki oro uostų ilga (apie 2 
valandos iki ONT ir apie 3 _ valandos iki LAX) ir 
reikia būti bent 1 _ valandos anksčiau oro uoste, 
parinkite skrydžius taip, kad laiku suspėtumėt. 
Pavyzdžiui - Atskrendant į Ontario, jūsų lėktuvas 
turėtų nusileisti ne vėliau kaip 4:00 v.v., kad suspė
tumėt pasiimti bagažą ir susitikti su transporto 
atstovu prieš 6:00 v.v.

Išskrendant iš Ontario, jūsų lėktuvas turėtų išskristi 
ne anksčiau kaip 11:30 v.r., kad spėtumėt pasiekti oro 
uostą ir pereiti saugumo punktą.
Visiems - laimingos kelionės!

2003 GEGUŽĖ-BIRŽELIS 2 SKAUTŲ AIDAS
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2003 Jubiliejinės Stovyklos Daina
Žodžiai. Nijolės Jankutės-Užubalienės Muzika: Stasio Sližio

1. Ka - ra - liaus Min - dau - go se - na Ker - na - vė
2. Lie - tu - viš - ka - sis žo - dis kad ne - til - tų
3. Ran - kas, dai - nas ir šyp - se - nas su - py - nę

Pir - ma bu - dė jo am - žiu glū - du - moj
Kad bū - tų mei lė ar ti - mui gy - va
Ke - liau - jam Die vo ar ti - mo ke - liu

Iš - ti - ki - my - bės
Ir me - tų me - tais
Te - skara - ba su - tar

pa ža - dą mes da - vę,
i pa - dan - g$ kil - tų,
ti nė Ju - bi - lie - jaus,

Typeset by Manigirdas Motekaitis, 714 West 30th Street, Chicago, IL 60616-3005 
Phone (312) 842-4324, E-mail: nianigirdas@cs.com March 10, 2003
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Mieli Sesės ir Broliai,

Nuoširdžiai dėkoju visiems už pareikštą pasitikėjimą, kurį parodėte išrinkdami mane 
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininku ateinantiems trejiems metams. Tai labai svar
bios pareigos, kurioms pasižadu skirti visas savo pastangas siekdamas toliau tęsti kitų pradėtus 
svarbius darbus ir siekiant naujų atsiekimų visos Skautijos labui.

Prieš akis stovi Jubiliejinė “Karaliaus Mindaugo” stovykla, Holcomb Valley Scout Ranch, 
Kalifornijoje, š.m. rugpjūčio 6-16 d. Ruošos darbai vyksta šiuo metu ir greitu laiku smulkiau 
apibudinsime padėtį. Pramatom daug kitų įvairių uždavinių, kuriais sieksime tobulinti mūsų 
visų skautišką gyvenimą:

Užmegzti glaudesnius ryšius su visais skautiškais vienetais ir išgirsti ko labiausiai mūsų 
sesės ir broliai laukia iš savo vadovybės. Atkreipti daugiau dėmesio į vadovų lavinimą ir dėti 
pastangas įgyvendinti tinkamus kursus.

Suprastinti vadovybės rinkimų eigą.
Peržiūrėti dabartinius L.S.S. nuostatus ir siekti būtinų pataisymų.
Išryškinti galimybes įstoti į Amerikos BSAir pasaulinę WOSM skautų organizacijas.
Pergalvoti nario mokesčio tvarką ir lėšų skirstymą.
Užmegzti ryšius su Lietuvos Skautija siekiant abipusiškos bendradarbiavimo naudos.
Išnaudoti bendrą L.S.S. Tarybos narių patirtį skautybės labui.
Toliau tęsti rašinių konkursus.
Tobulinti mūsų tinklalapį - www.skautai.com
Siekti tinkamų ryšių su naujai atvykusiais lietuviais, kurių vaikai pradeda įstoti į skautų 

eiles.
Taigi, čia svarbesni numatytieji uždaviniai sekantiems trejiems metams, tačiau jų yra dar 

žymiai daugiau.

Visi suprantame, kad skautijos ateitis yra ne vieno žmogaus rankose. Mes visi turėsime 
stengtis veikti ir dirbti kartu, vieningai nusiteikę, aiškiai galvodami apie ateities reikalavimus, 
tikėdami ir vedami skautybės idealais — tarnavimu Dievui, Tėvynei ir Artimui. Tik tokiu būdu, 
mieli sesės ir broliai, mes paruošime skautybę atsilaikyti prieš sunkias ir labai komplikuotas šių 
dienų gyvenimo sąlygas, tuo pačiu užtikrindami Lietuvių Skautų Sąjungos ateitį.

Su geriausiais skautiškais linkėjimais, 
Ad Meliorem! ir Budėkime kartu,

v.s.fil. Rimantas Griškelis
L.S.S. Tarybos Pirmininkas

2003 GEGUŽĖ-BIRŽELIS SKAUTŲ AIDAS4
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Akademinis (Skautų (Sąjūdis

2002. 4. 21

Mieli Kolegos ir Kolegės,

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų pasitikėjimą išrenkant mane ir fil. Joną Variakojį vadovauti Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Centro Valdybai. Tai labai svarbi užduotis, kurią stengsimės gerai atlikti su visų Centro Valdybos 
narių ir su jūsų pagalba.

Tęsime pereitų kadencijų pradėtus darbus ir, svarbiausiai, stengsimės ir toliau pritaikyti Sąjūdį prie 
besikeičiančių sąlygų ir jaunimo pažiūrų, tačiau išlaikant Sąjūdžio centrinę esmę ir tikslus. Taigi, sieksime 
šiem laikam pritaikytų metodų suburti studentus norinčius būti naudingais lietuviškąjai visuomenei ir 
lietuviškąja! skautijai ir tuo pačiu visapusiškai išvystyti savo asmenybę.

Artimiausias mūsų uždavinys - Jubiliejinė Stovykla, kuri įvyks š.m. rupjūčio mėn. 6-16 dienomis Holcomb 
Valley Scout Ranch, kur kviečiame susirinkti visus studentus ir filisterius. Stovykla įvyks Kalifornijos 
kalnuose, šimtmetinių medžių pušyne, kur galėsim pasidžiaugti gamta, pabendrauti, įvairiais klausimais 
diskutuoti, aptarti ateities planus, ir toliau tęsti savo naują tradiciją - padėti Brolijos ir Seserijos vadovams 
pravedant kai kurias programos dalis. Na, o prie laužų tai dainuosim, dainuosim...

Kiti užsimojimai rišasi su prisitaikymu šiuolaikinio gyvenimo sąlygom:

• Suprastinti skyrių struktūras kad būtų lengviau nedidelėm grupėm organizuotis ir veikti;
• Aktyviai padėti skyriam išvystyti veiklą;
• Sujungti išsisklaidžiusius narius į „e-skyrių“ per kurį galėtų dalintis informacija, pravesti diskusijas, ir 

šiaip palaikyti ryšius;
• Peržiūrėti dabartinius A.S.S. nuostatus, Korp! Vytis ir ASD reguliaminus, ir siekti būtinų pataisymų;
• Įgyvendinti centrinį nario mokesčio rinkimą pagal Las Vegas suvažiavimo nutarimus;
• Vesti skautišką svetainę www.skautai.com ir aktyviai ja naudotis Sąjūdžio žinių platinimui;
• Dažniau susisiekti su aktyviais Sąjūdžio nariais išsiuntinėjant Ad Meliorem!
• Toliau palaikyti glaudžius ryšius su akademikais Lietuvoje;
• Aktyviai dalyvauti L.S.S. Tarybos vadovaujamuose projektuose.

Tai svarbūs uždaviniai kurių neįstengsime atlikti be visų jūsų pagalbos. Kviečiame visus į talką - prisidėkite 
kuo galit; visi kartu ruoškime Sąjūdį sėkmingai ateičiai. Na, o visų pirma - iki malonaus pasimatymo 
Jubiliejinėje Stovykloje, Akademikų Pastovyklėje!

Ad Meliorem!

fil. Zita I. Rahbar
A.S.S. Centro Valdybos Pirmininkė
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LSS VADOVYBĖS ŽINIOS

Skelbiama naujai patvirtinta LSS 
Tarybos Pirmija 2003-2005 m.

Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Rimantas Griškelis 
5758 S. Garfield Ave.
Hinsdale, IL 60521-5015
Tel: 630-655-2485

Tarybos Vice-Pirmininkė 
s. Rūta Sušinskienė 
13140 Moorefield Court
Lemont, IL 60439-6745
Tel: 708-257-7114

Skaučių Seserijos Vyriausia 
Skautininke
v.s. Dalia Trakime 
10441 S. 89 th. Street 
Palos Hills, IL 60465 
Tel: 708-598-5827

Skautų Brolijos Vyriausias 
Skautininkas
v.s.fil. Romas Rupinskas 
370 56th Street
Clarendon Hills, IL 60514-1574 
Tel: 630-887-0189

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vadijos Pirmininkė 
v.s.fil. Zita Rahbar 
912 Blue Spring Drive 
Westlake Village, CA 91361 
Tel: 805-497-3557

Tarybos / Pirmijos iždininkė 
v.s. Irena Markevičienė
17 Agate Ave.
Worcester, MA 01604 
Tel: 508-799-5469

Tarybos Pirmijos narys 
v.s.fil. Tadas Dabšys 
4745 Pennsylvania Ave. 
La Crescenta, CA 91214 
Tel: 818-249-4244

Tarybos I Pirmijos sekretorė 
ps.fil. Vitalija Vasaitienė 
12740 S. 82nd Ave.
Palos Park, IL 60464 
Tel: 708-448-5930

Rom. Katalikų Dvasios Vadovas 
v.s. kun. Gediminas Kijauskas 
18022 Neff Road
Cleveland, OH 44119 
Tel: 216-531-4263

Evangelikų Dvasios Vadovas 
v.s.kun. Algimantas Žilinskas 
2220 Felina Court
Mississauga, ON L5A1K5 
Tel: 905-270-3723

SVEIKINAME!!!
Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, 
už nuopelnus Lietuvos respublikai,

Valstybės Ordinais ir Medaliais apdovanojo 
šiuos Lietuvos respublikos ir užsienio valstybių piliečius:

Sveikiname ir džiaugiamės Lietuvių Skautų Sąjungoje veikusiais 
ar tebeveikiančiais mūsų Sesėmis ir Broliais.

Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro kryžiumi apdovanoti:
Alvydas Vasaitis, Čikagos lietuvių operos vadovas ir dirigentas.
Fil. Alvydas Vasaitis yra Akademinio Skautų Sąjūdžio narys.
Vytautas Kasniūnas, žurnalistas, jAV lietuvių veikėjas.
Ps. Vytautas Kasniūnas priklausė skautų "Lituanicos" tuntui, ėjo viršininko pareigas stovykloje. 1961- 

1963 m. Lietuvių Skautų Brolijos vadijoje buvo spaudos ir informacijos skyriaus vedėju, 1964-1966 m. - tau-
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tinio skyriaus vedėju. 1964 m. su s.Algimantu Keziu paruošė leidinį "Lituanicos tuntas - 15 metų".

Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi -
Jonas Algirdas Kronkaitis, generolas majoras, Lietuvos Kariuomenės Vadas.

Fil. Jonas Algirdas Kronkaitis yra Akademinio Skautų Sąjūdžio narys.
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi -
Kun. Antanas Saulaitis, Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas.

v.s.fil. Antanas Saulaitis - vadovų vadovas, visose stovyklose labiausiai laukiamas Brolis.
"Lituanicos" tunto stovyklos viršininkas 1961 m., vadovų stovyklos 1967 m. Rakė viršininkas. Lietuvių Skautų 
Brolijos vadijoje: 1959-1963 m. skautų sk. vedėjas, 1967-1972 m. vadovų lavinimo sk. vedėjas, 1973-1978 m. 
Pietų Amerikos rajono Vadeiva, 1991-1993 m. Brolijos Katalikų dvasos vadovas.
Nuo jaunystės ruošė ir leido laikraštėlį "Budžiu". "Mūsų Vytį" redagavo 1977-1979 m., "Skautų aidą" - 1981- 
1999 m. Paruošė skautamokslio knygas - "Skauto gamtininko specialybės užrašai" (1956 ir 1958 m.), 
""Skautiški žaidimai" (su v.s.B.Kidoliene ir v.s.fil. L.Grinium), "Stovyklų vakarai" (1968), "Skautų užsiėmimai" 
(1971), "Skautiškųjų vienetų vadovai ir vadovės" (1975).
Atkuriant skautus Lietuvoje, v.s.fil. A.Saulaitis dalyvavo jų suvažiavime 1989 m. balandžio 29-30 d. Vilniuje.
Dabar dalyvauja Lietuvos ir išeivijos lietuvių skautų veikloje. 2002 m. Lietuvoje išleista jo paruošta žaidimų ir 
sielovados pratimų jaunimui knyga "Kito link".

Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Karininko kryžiumi -
Alė Razmienė, Lietuvių Fondo administratorė.
Ketvirtuoju "Aušros Vartų" tunto tuntininkės s.Ninos Grigaliūnienės įsakymu Chicagoje, 1950 m. sesė 

Alė Antanaitytė (Razmienė) davė skautės įžodį. Daug metų dalyvavo tunto veikloje, dažniausiai padėdama 
stovyklose. Pakelta į paskautininkės laipsnį.

Bronius Juodelis, žurnalistas, ilgametis spaudos darbuotojas.
j.v.s. Bronius Juodelis priklausė skautų "Lituanicos" tuntui Chicagoje, buvo jūros skautų vadovas, 

"Draugo" dienraštyje redagavo savaitinį "Skautybės Kelią". 1961-1963 m. buvo Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. 
Skautininko Pavaduotoju, 1964-1966 m. - LSB Vyriausiu Skautininku. 1965 m. Romuvos stovyklavietėje ėjo 
vadovų stovyklos viršininko pareigas. 1967-1969 m. LSB vadijoje buvo jūros skautų skyriaus vedėju. Paruošė 
knygą "Jūrinis skautavimas" (1975).

Birutė Prašmutaitė, Australijos lietuvių bendruomenės veikėja, Melbourno dainos sambūrio meno vadovė.
s.Birutė Prašmutaitė - ilgametė skaučių,-ų vadovė Melbourne. Priklauso "Džiugo" tuntui. Buvo skaučių 

"Živilės" ir "Jūratės" draugovių draugininke, du metus "Džiugo" tunto tuntininke, dešimtį metų Melbourno 
Skautininkų Ramovės pirmininke, VI - ios Tautinės stovyklos ruošos komiteto narė. Ilgametė laužavedė, sudar
iusi du skautams dainorėlius. Du kartus buvo Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS) pirmininke.

Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi -
Ingrida Gertrūda Bublienė, Lietuvos Respublikos garbės konsule JAV
Ps.Ingrida Bublienė, augo "Neringos" skaučių tunte Clevelande, yra vyr.skaučių būrelio narė.

Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi -
Audronė Zita Pakštienė, JAV lietuvių visuomenės veikėja.
Sesė Audronė Pakštienė yra vyr. skaučių ir skautininkių Židinio Washingtone narė.
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VYRESNIOJI SKAUTĖ

Vyr. skaučių "Šatrijos Raganos" būrelis, Sydney, apie 1967 m. Pirmoje eilėje: Gražina Zigaitytė, Dalia Adomėnaitė, 
Lidija Žalienė, raj.vadeivė Elena Laurinaitienė, Julija Bogušaitė. Antroje eilėje: Danutė Šliogerytė, Nijolė Jurkšaitytė, 
vyr. skaučių ženklelio kūrėja Ugnė Kazokaitė, Rasa Zinkutė ir Eglė Žižytė.

Ach, kaip laukiu tos valandos, kada tapsiu vyresniąja skaute! Ir štai ji čia. Šviečia 
mėlynas kaklaraištis, plaukuose gėlės, sveikina sesės ir broliai, ir ... kas toliau?

Ne kartą esame girdėja panašius žodžius. Ir 
todėl pažvelkime -

Kas veda paukštytę prie vėliavos, ruošia 
sekančią vyr. skautę, stoja sesių akademikių riki- 
uotėn?

Kas mokosi, ruošiasi, vadovauja, dirba, augina 
šeimą?

Kas vėliau vėl susirenka vyr. skaučių būrelin, 
draugovėn ir savo darbu remia skautiškąjį judėjimą 
ir vienetą, kuriame pati užaugo, o dabar ten jos 
vaikai ir vaikaičiai? -

Vyresnioji Skautė.
Ta, kuri tikrai pasižadėjo.

Skaučių Seserijos vadija (Vyr. Skautininke 
v.s.Lilė Milukienė, vyr.skaučių skyriaus vedėja 
ps.fil. Rita Penčylienė) 1975 m. paskelbė vyr. 
skaučių ženkleliui ir vyr. skaučių dainai sukurti 
konkursą.

Laimėtojos: vyr.sk. Ugnė Kazokaitė iš 
Sydney, Australijos - už vyr. skaučių ženklelio 
projektą, v.s.Nijolė Užubalienė - už dainos 
"Mėlyna padangė" žodžius, vyr.sk. Gintra 
Narienė - parašiusi dainai muziką. Abi iš 
Chicagos, JAV.

A.Namikienė
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Keturiy karty skautės! "Mėlyna padangė" dainos 
muzikos kūrėja vyr.sk. Gintra Babickaitė-Narienė 
(vidury), dukros- j.s.Laura Narytė-Lapinskienė ir 
j.s. Daina Narytė-Rudaitienė, dukraitė-JAV 
Vidurio raj. vadė j.s.fil. Taiyda Rudaitytė-Chiapetta 
ir būsimos ūdrytės Maya ir Ariana, kurios iš tikryjy 
yra penktos skautiškosios kartos atstovės, nes jy 
promočiutės Gintros mama buvo s. Morta 
Babickienė.

"Mėlyna padangė" dainos autorė rašytoja v.s. Nijolė 
Užubalienė su dukra vyr.sk. Dovile. Sesė Dovilė 
Zduobienė gyvena Australijoje, yra "Aušros" tunto, 
Sydney, iždininkė, korespondentė, o sesė Nijolė gyvena 
Chicagoje ir toliau kuria. Jos parašytoji daina 
"Kernavės" tuntui, prasidedanti žodžiais - "Karaliaus 
Mindaugo sena Kernavė..." yra parinkta Jubiliejinės 
stovyklos, 2003 m. da ina.

MĖLYNA PADANGĖ

Mėlyna padangė, mėlynos svajonės, 
Bet pasauliui reikia meilės ir darbų. 
Tieski ranką, ssse, nuramink dejones, 
Su tavim šypsosis tūkstančiai veidų.

I artimą su meile, į Dievą su malda.
Gyva darbais atgimsta ir skautės Lietuva.

Tyrą karštą ugnį garbino senoliai, 
Mūsų širdys dega Gabijos liepsna. 
Žmonija ir skzutė, seserys ir broliai, 
Meile, tiesų žodį nešame pas ją.
Į artimą su meile...

Didelis pasaulis, pilnas abejonių, 
Kad už gėrį stosi, daugeliui netiks.
Daug kelių į tamsą, daug gudrių vilionių, 
Bet vyresnė skautė žmogumi paliks.
Į artimą su meile...
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TRAKŲ PILIS AUSTRALIJOJE
s.Mindaugas Mauragis prie jo pastatyto 
Traky pilies modelio "Cockington 
Green" sode, Canberroje.

ries keletą metų mūsų draugas Mindaugas Mauragis aprodė mums miniatiūrinių pastatų sodelį 
P"Cockington Green" Canberros mieste. Ten, bevaikščiodama su jo žmona Rasa, jų dviem mažom anūkėlėmis

ir mano vyru, pasijutau tartum milžinas atsiradęs Liliputų šalyje. Čia senoviškos Anglijos trobelės, gatvelės, 
traukinukai, vežimėliai - visas miniatiūrinis gyvenimo fonas pasiliejęs po kojomis. Naujoje tarptautinėje sodo 
dalyje, kur stovi pasaulio įspūdingiausi pastatai, bažnyčios ir pilys miniatiūroje, Mindaugas nuvedė mus prie 
ežerėlio. "Aš čia statysiu Trakų pilį!" - jis pasakė ir taip buvo žengtas pirmas žingsnis.

Mindaugui ši mintis kilo ten dažnai bevaikščiojant su anūkėlėmis ir apžiūrint kitų tautų pastatų modelius. 
Kodėl Lietuvai nepasirodyti? Vieta ideali, net puikus Galvės ežeras! Mindaugas pasitarė su draugais - Canberros 
"Baltijos" tunto židiniečiais ir 2000 m. Kalėdų metu visi sutiko, kad projektas vertas įgyvendinimo. Trys seni drau
gai skautai - Mindaugas Mauragis, Jūras Kovalskis ir Ridas Daukus sudarė Trakų pilies statybos komitetą ir 
prasidėjo rimtas darbas.

Jie susisiekė su Trakų 
pilies muziejaus vadovybe 
Lietuvoje. Reikėjo nuotraukų, 
planų, brėžinių - nuo ko 
pradėt? Muziejaus direkto
rius Virginijus Poviliūnas 
kartu su Irena Senuliene, 
Andrium Aleksandravičium 
ir Viktoru Neliūbinu prisiun
tė naujiems statytojams didelį 
rinkinį visokiausios
medžiagos apie Trakų pilį. Ir 
pats Mindaugas dažnai 
Trakuose lankėsi, ir jo 
asmeniški foto albumai 
turėjo nemažai reikalingos

Traky pilies modelis Australijoje.
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informacijos. Tik imt ir statyt!
Cockington Green vietovė sutiko 

rezervuoti "Galvės ežerą" Lietuvos 
eksponatui, bet pagal Cockington meistro 
statybininko labai užpildytą kalendorių, 
Trakų pilies statyba būtų trukusi net 
penkerius metus. Komitetas nenusivylė. 
Tik vienas eksponatas - Malaisijos šven
tovė buvo statyta ne Cockington meistro, o 
pačių Malaisijos žmonių. "Baltijos" 
židiniečiai nutarė Trakų pilį statyti patys.

Mindaugas, turbūt paties 
Karaliaus Vytauto Didžiojo įkvėptas, sekė 
savo originalią mintį ir triūsė šešis mėne
sius bandydamas statybai medžiagas. 
Reikėjo, kad būtų autentiška, taip pat, kad išlaikytų 
didelius karščius, šalnas, ledą ir lietų. Mindaugas 
maišė visokiausius receptus, o jo anūkės linksmai 
prisidėjo smėlio saujomis. Nekartą Mindaugas stoda
vo šalia kelio pamatęs piliai tinkamus akmenėlius. 
Tokios iškylos anūkėms daug daugiau patiko, negu 
Mindaugo žmonai Rasai. Netrukus pilies statyba liko 
ant vieno Mindaugo pečių.

Su Cockington Green meistrų patarimu ir 
pilies remontų brėžiniais gautais per Lietuvos 
Kultūros paveldo centro vyriausią architektą ir direk
toriaus pavaduotoją Virgilijų Kačinską, liliputinė 
Trakų pilis pradėjo augti Mindaugo garaže. Kelerių 
metų bėgyje stebėjome šios pilies statybą - bokštas po 
bokšto, siena po sienos, kol Mindaugas uždėjo 
paskutinį kaminą ir pridėjo paskutinius laiptus. Jis 
dirbo iš kelių tikrosios pilies remonto planų. 
Mindaugo statytas pilies modelis (50:1 santykiu) - 
tikrosios Trakų pilies vaizdas, kai ji bus baigta remon
tuoti.

Trakų pilies atidarymas Cockington Green 
sode įvyko šių metų vasario 22 d. Susirinko arti 200 
svečių pasveikinti Mindaugą ir "Baltijos" tunto židinį 
su šio didelio plano įgyvendinimu. Atidarymui 
vadovavo Rasa Mauragienė, kviesdama garbingus 
svečius tarti žodį: Mr. Bill Wood, MLA, Minister of 
Arts and Heritage atstovavo Chief Minister, ACT; Mr. 
Steve Pratt, MLA, atstovavo Mr. Gary Hardraves, min
ister for Multicultural Affairs; kalbėjo LR Garbės kon

Trakų pilis Lietuvoje.

sulas Viktoras Šliteris Sr., Australijos LB krašto valdy
bos pirmininkė Lolita Kalėdienė, Canberros LB 
pirmininkas Viktoras Martišius, Sydnėjaus LB 
pirmininkas Ramutis Zakarevičius. Šioje malonioje 
"Trakų pilies" šventėje dalyvavo ir latvių bei estų ben
druomenių pirmininkai, Melbourno "Džiugo" tunto 
tuntininkė v.s. -Dana Lynikienė ir Sydnėjaus "Aušros" 
tunto tuntininkas ps. Arvydas Zduoba. Konsulas 
Viktoras Šliteris, perkirpęs trispalvę juostelę, oficialiai 
atidarė "Trakų pilies" architektūrinį eksponatą 
Australijoje.

Mindaugo Mauragio mintis, gimusi beauklė- 
jant anūkes lietuviškoje dvasioje, dabar buvo įkūnyta 
mūsų visų pasigrožėjimui. Atidaryme dalyvavo ir 
trečias Mindaugo anūkas, gimęs pilies statybos metu. 
"Todėl reikėjo pilį statyti, kad mūsų vaikai ir anūkai 
nepamirštų iš kur mes visi kilę" - kalbėjo šypsodama
sis pilies statytojas po iškilmingo atidarymo. Svečiams 
išsiskirsčius, užklausiau Mindaugą - "kuo dabar 
užsiimsi?" Pažvelgęs į Rasą, Mindaugas nusišypsojo. 
"Dabar reiks pradėt darbuotis Mauragių šeimos "pily
je", kurią buvau apleidęs per tuos du metus. Rasa jau 
man davė ilgą sąrašą darbų... langų, durų taisymas ir 
t.t. Žodžiu - statybos tęsiasi."

Linkime dabar Mindaugui sėkmės "Mauragių 
pilies" remontuose!

Sesė Dovilė
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50 METŲ BE VYDŪNO
Paruošė s.fil. Ritonė Rudaitienė

ries metus laiko Akademinis Skautų Sąjūdis P šventė Vydūno fondo penkiasdešimties metų 
sėkmingos veiklos sukaktį, o šiemet, 2003 m. 

vasario 22 d. pagarbiai prisiminė prieš 50 metų 
Amžinybėn išėjusį mūsų tautos iškilųjį filosofą, poetą, 
dramaturgą, muziką, pedagogą ir kultūrininką 
Vydūną, kurio vardu studentams šelpti stipendijų fon
das buvo pavadintas. Duodamas savo vardui panau
doti sutikimą, Vydūnas rašė: "Didžiai gerbiamas 
A.S.S. Valdybos pirmininke, mielai sutinku, kad būtų 
panaudotas mano vardu šalpos fondas mokslus 
einantiems skautams ir skautėms pašalpai teikti. Kartu 
ir pareiškiu nuoširdų linkėjimą, kad visiems skautams 
ir skautėms mokslai būtų netik visokių labai svarbių 
žinių įsigijimas, ale jų esmės sąmoningumo žadinimas, 
kad jos taptų reikšmingu pasauliniam, ypatiai žmonių 
gyvenimui ir žmonių suvokimui viso gyvenimo, visos 
Visatos Išeigoje ir jos Malonės Palaiminime."

Tuometinės A.S.S. valdybos buvo nutarta, kad 
studijuojantiems lietuviams studentams bus duo
damos paskolos, kurias, pagal pasirašytą 
pasižadėjimą, studijas baigus ar nutraukus, reikės 
sugrąžinti, tuo būdu suteikiant galimybę jomis pasin
audoti kitiems. Iki šiol Vydūno fondas, daugiausia 
platindamas Kalėdinių sveikinimų atvirukus, yra 
sutelkęs 500,000 dol. kapitalą, bet stipendijų 
prašantiems sugebėjo išmokėti net 1,000,000 dol. Visa 
tai atliko neapmokami ir tam pasišventę VF darbuoto
jai ir aukotojai, kuriems daugiau kaip 36 metus 
vadovavo pirmininkas Vytautas Mikūnas. Kitos VF 
veiklos šakos apima: lituanistinių studijų rėmimą, 
knygų leidybą, jaunimui rašinių konkursų pravedimą, 
sėkmingiems visuomenės darbuotojams ir Lietuvos 
universitetuose jauniems mokslininkams premijų 
skyrimą.

Minint Vydūno mirties 50 metų sukaktį, prieš akis 
iškyla nepaprastai šakota, gili ir mistinė Vydūno 
asmenybė. Vydūnas (g. Vilius Storasta) gimė 1868 m. 
kovo 22 d. Jonaičiuose, Šilutės apskrityje. 1883-88 
metais lankė Pilkalnio mokytojų parengiamąją klasę ir 
Ragainės mokytojų seminariją. 1896 m. Karaliaučiuje 

išlaikė vidurinės 
mokyklos rektori
aus egzaminus. 
Iki 1912 m. Tilžėje 
dėstė prancūzų ir 
anglų kalbas 
berniukų gimnaz
ijoje. Vasaromis 
Vokietijoje studija
vo filosofiją, religi
ją, kultūros, meno, 
literatūros istoriją,
sociologiją, gamtos mokslus ir anglų, prancūzų bei 
sanskrito kalbas.

Nuo 1919 m. daugiausia laiko skyrė kūrybai ir 
kultūrinei veiklai. Tilžėje 40 metų vadovavo giedotojų 
draugijai, su kuria dažnai koncertuodavo užsienyje - 
Šveicarijoje. Buvo aktyvus Lietuvių mokslo draugijos 
narys. Už savo stambų veikalą "Sieben Hundert Jahre 
deutsch - litauischer Beziehungen" 1938 m. buvo vok
iečių suimtas ir nubaustas, ir kurį laiką įkalintas. 1944 
m. traukėsi nuo rusų ir po didelių ir skaudžių išgyven
imų Vokietiją pasiekė tik 1946 metais. Gyveno 
Detmolde, lietuvių globoje.

1947 m. Vydūnas buvo išrinktas Lietuvių rašytojų 
sąjungos garbės nariu, Lietuvių žurnalistų sąjungos ir 
visos eilės kitų sambūrių garbės nariu. Nuo 1925 metų 
buvo Pen Club, Londone, tarptautinės rašytojų sąjun
gos garbės narys.

Vydūnas grojo smuiku, kanklėmis, arfa ir sen
oviniu lietuvišku trimitu. Harmonizavo ir sukompon
avo 3 dainų ir giesmių rinkinius. Buvo vegetaras, 
mistikas, didelis tolerantas ir patriotas. Garsino 
Lietuvos kraštą, tautą ir kultūrą užsienio kalbomis. 
Išspausdino daug filosofinių raštų, dramų, misterijų, 
apysakų, komedijų ir vertimų. Redagavo ir bendradar
biavo daugelyje laikraščių bei žurnalų. Rašė auklė
jančius straipsnius ir knygas skautams ir lietuviškajam 
jaunimui. Mūsų tautoje, dėl savo didelės tolerancijos, 
dorumo ir dvasingumo, Vydūnas daugelio buvo vad
intas lietuviškuoju mahatma.
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KODĖL MAN PATINKA STOVYKLA
Julija Ivinskaitė

Rašinys laimėjęs pirmą vietą 2002 m. L.S.S. rašinių konkurse 
tema "Man patinka stovyklauti" skautų/skaučių skyriuje.

Julija Ivinskaitė gyvena Vilniuje, lanko Jėzuitų mokyklą, yra 
aštuntame skyriuje. 2002 m. vasarą lankėsi Los Angeles, 
stovyklavo Rambyne su "Palangos" t. skautėmis ir davė skautės 
įžodį.

ią (2002 m.) vasarą atvažiavau į Ameriką 
aplankyti savo tetą. Vos tik atvykus iš Lietuvos 

L-Z viskas atrodė labai keistai, kitaip nei Vilniuje. 
Apsidžiaugiau sužinojusi, kad nuvažiuosiu į skautų 
stovyklą.

Anksčiau nesu buvusi skaute ir tik kartą buvau 
skautų stovykloje porai valandų, todėl viskas man 
nauja ir nepatirta. Keista buvo net tai, kad stovyklavi
etė yra aukštai kalnuose! Juk Lietuvoje yra tik kalvos!

Išlipus iš mašinos pamačiau pušis ir egles. Taip 
miela ir sava, primena namus, lietuviška. Smėlėti takai 
ir mielos šypsenos visų veiduose. Darbai pačiame 
įkarštyje. Visi dirba, stato palapines, ruošiasi 
stovyklavimui. Tą pirmą dieną mažiau dirbome, nes 
reikia priprasti prie aukštumos ir karštos saulės spin
dulių.

Pirmąją savaitę viskas buvo labai keista: 
išdžiuvusi žemė, nė lašelio vandens, visos skautės 
tamsiai mėlynais drabužiais, vėliavų pakėlimas, nulei
dimas ir tvarkingos uniformos su visokiais skautiškais 
ženklais.

Jei paklaustumėt mane, kas man labiausiai patiko, 
tai būtų sunku atsakyti, nes viskas: laužas, dainavi
mas, ruošimasis geltonam "šlipsui", naktinė iškyla ir 
daug kitų dalykų, kurie paliko man gilių įspūdžių, 
kuriuos ilgai, ilgai atsiminsiu ir pasakosiu savo 
vaikams bei anūkams.

Kadangi gyvenau su geltonšlipsėmis, tai turėjau iš 
ko mokytis. Pirmąjį vakarą mane sužavėjo laužas. Esu 
dalyvavusi laužuose kitose stovyklose Lietuvoje, bet 

niekada nemačiau tokio džiaugsmo visų veiduose, tiek 
lietuviškų dainų ir gražių vaidinimų. Nors aš esu iš 
Lietuvos, bet dauguma dainų man buvo negirdėtos ir 
nuostabiai gražios. Panorau jas išmokti. Mano laimei, 
kiekvieną dieną būdavo užsiėmimai ir, susirinkę 
miškelyje, gražiame pavėsyje, mokydavomės įvairias 
dainas. Tai buvo vienas iš mėgiamiausių užsiėmimų. 
Taipogi man patiko ruoštis patyrimo laipsnių progra
mai. Gal dėl to, kad tryškau noru visus nežinomus 
dalykus sužinoti ir išmokti.

Greitai susipažinau su daug sesių skaučių ir nakt
inės iškylos metu turėjau daug draugių. Kelionė nebu
vo ilga. Ėjome apie penkias mylias, bet kuprinės buvo 
sunkios ir kaitri saulė neleido lengvai žygiuoti. Vos tik 
pasiekėm pastovyklės vietą, sesės nukrito didelio 
medžio šešėlyje pailsėti. Nebuvo taip lengva iškylauti, 
kaip tikėjausi. Vandens trūkumas, saulė ir visą laiką 
purvinos rankos ir veidas trugdė, bet manau, kad tai 
yra dalis stovyklavimo ir būtina dalyvauti naktinėje 
iškyloje norint būti tikra skaute.

Iškylaujant buvo ne tik linksma, bet pasitaikė ir 
baisių akimirkų, pavyzdžiui valanda budėjimo stau
giant kojotėms ir mažiems žvėriukams mėginant įlįsti 
į mūsų kuprinę. Bet, saldžiai užmigus visos baimės 
užsimiršta ir iš ryto vėl linksma, ir pailsėjus norisi keli
auti toliau.

Stovykloje laikas bėgo labai greitai ir, nespėjus 
apsidairyti, jau buvo likusios tik pora dienų iki važiav
imo namo. Nespėjus gerai išsimiegoti po naktinės 
iškylos, mūsų skiltis "Vilniaus kiaulytės" turėjome
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budėti. Gal išgirdus, kad nuo vienuoliktos iki antros 
valandos nakties budėjimas pasirodys juokingai 
trumpas, bet kai reikia sėdėti plačiai atmerkus akis ir 
tykoti, kad broliai nepavogtų gairelių - yra baisiai 
didelis darbas. Gal ir nebūtų sunku sėdėti, bet kai bijai 
pajudėti, kad ateinantys broliai tavęs neišgirstų ir 
negalėtų paimti gairelių, yra tikrai sunku, bet kartu ir 
labai smagu.

Atrodo, kad jau viską papasakojau. Tiesa, manęs 

šiandien vakare laukia dar vienas įdomus išbandymas. 
Aš gausiu geltonąjį kaklaraištį ir broliai vyčiai mane 
skraidins ore! Baisu, kad nesugaus, bet geriau apie tai 
negalvoti.

Štai ir baigėsi stovykla. Gaila išvažiuoti, bet tikiu
osi, kad dar kartą sugrįšiu. Nors ir tolimas kelias nuo 
Lietuvos, bet jau dabar svajoju kaip vėl atvažiuosiu į 
RAMBYNĄ.

PENKERI METAI BE BROLIO VLADO BACEVIČIAUS

1998 m. gegužės 16 d. naktį Clevelande, JAV-se, pas 
savo Kūrėją išėjo v.s. Vladas Bacevičius, sulaukęs 82 m. 
amžiaus. Jo gyvenimą apibūdinti galima labai 
trumpai: gyvendamas išeivijoje, daugelį metų jis 
fotografavo lietuviškus renginius ir visus svarbesnius 
įvykius, savo gamintomis nuotraukomis aprūpin
damas visą lietuviškąją spaudą. Darė tai neprašomas, 
jokių sąskaitų nepateikdamas. Jo dėka, "Skautų aido" 
redaktoriams niekada nereikėjo laukti, kol kas nors 
prisiminęs atsiųs - brolis Vladas jas siųsdavo 
pluoštais. Ir visa tai - dovanai! Kiek jis tų nuotraukų 
per savo gyvenimą yra pagaminęs - neįmanoma 
suskaičiuoti.

Kita mūsų mielo brolio Vlado savybė - gerieji 
darbeliai, kuriuos jis kasdien (ir ne po vieną) atlikdavo. 
Tai jam nebuvo nareiga, bet jo gyvenimo būdas. Jį 
matėme kiekvi name skautiškame suvažiavime, 
stovykloje, minėjime ir visada dviem ar trim foto 
aparatais nešiną. Jį matei ir kėdes salėje sustatinėjantį, 
pagalbos reikalingus pavėžinantį, bet kokiame darbe 
pavaduojantį. Jis visada budėjo pilna to žodžio 
prasme.

Mirtis jį ištiko netikėtai, dar penktadienio 
vakare telefonu pasikalbėjus su savo ilgamečiu draugu 
ir broliu v.s. Stasiu Ilgūnu. Šeštadienio rytą į litu
anistinę mokyklą atėję mokytojai duris rado užrakin
tas (brolis Vladas visada laiku jas atrakindavo). Nuėję 
į jo butą, rado jį jau mirusį. Nuostabu tai, kad pasku
tinis jo pasikalbėjimas buvo su tuo broliu, su kuriuo 

pradėjo skautauti dar Kaune, "Pilies" tunto "Dariaus 
- Girėno" skautų dr-vėj. Jų abiejų skautiška veikla 
tęsėsi 64 metus. Tai labai gerai pavaizduoja čia pridė
ta nuotrauka. Abu Tautinių, Jubiliejinių stovyklų pašte 
aptarnaudavo jaunuosius stovyklautojus, su šypsena 
juos pakalbindami. Abiejų skautiška veikla įvertinta 
aukščiausiu LSS-os žymeniu - Geležinio Vilko ordinu.

V.s. St. Ilgūnas savo ilgamečio draugo-brolio 
laidotuvėse dalyvavo drauge su savo žmona Irena. Tai 
buvo tolima kelionė (iš Rochesterio į Clevelandą). Ir

Skautiška draugystė, kuri tęsėsi 64-ius metus.
1975 m. Rochesteryje susitiko buvę Kauno "Dariaus ir 

Girėno" draugovės skautai v.s. V.Bacevičius (Cleveland), 

A.Viknius (Tasmania-Australia) ir v.s. St.llgūnas (Rochester).
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dabar, po penkerių metų, gražiais prisiminimais dali
jasi brolis Stasys, likęs tęsti skautišką kelionę. Nors ir 
atšventęs savo 83-jį gimtadienį, jis dar vis dažnai 
sutinkamas lietuviškoje ir skautiškoje veikloje.

Visi, kurie esame pažinę brolį Vladą Bacevičių, 
prisiminkime jį jo penktųjų mirties metinių proga 

gegužės 16 d. Tyliai paniūniuokime jam mūsų 
vakarinę giesmę "Ateina naktis", užtinkrinkime jį, kad 
mes dar vis ištikimai stovime lietuvių skautų ir 
skaučių eilėse.

Sofija Jelionienė

______________ KANADOS RAJONE

TORONTO

Su didele pagarba ir džiaugsmu švenčiame 85-ąją Vasario 16

Lietuvos Nepriklausomybės šventę "Rambyno" ir 
"Šatrijos" tuntai pradėjo švęsti su malda ir iškilminga 
sueiga vasario 9 d.

Į Lietuvos Kankinių šventovę, kuri buvo pilnutėlė 
tėvelių ir svečių, paskui Kanados, Lietuvos ir tuntų 
vėliavas įžygiavo abiejų tuntų gražiai uniformuotas 
skautiškas jaunimas. Šv. Mišias atnašavo kun. 
Vytautas Staškevičius, pamoksle gražiai priminęs šios 
šventės prasmę ir pasidžiaugęs Toronto skautija. Mišių 
skaitinius skaitė vyr. skautė, aukas nešė vilkiukai ir 
paukštytės, giedojo "Angeliukų" choras vadovauja
mas muz. Lilijos Turūtaitės.

Iškilminga sueiga vyko Anapilio salėje, komen
dante - V.Pečiulytė. Tarp daugelio svečių buvo 
Kanados policijos aukštas pareigūnas skautininkas 
Kim Derry, o su juo du policijos viršininkai iš Lietuvos, 
lankantys kursus Kanadoje - Reimondas Skibarka ir 
Valdas Serafinas.

Sueigą pradėjo "Šatrijos" t. tuntininkė ps. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon sveikinimu ir priminimu, 
Tėvynės Lietuvos laisvė buvo brangiai atpirkta. Sekė 
"Rūtos" draugovės paukštyčių įžodis, vadovaujamas 
d-kės vyr.sk.si. Arijos Batūraitės. Įžodį davė Daiva 
Andriulytė, Alicija Dauginytė, Julija Degutytė, Erika 
Kišonaitė, Lorelei Klibingaitė, Daniela Šablinskaitė ir 
Lina Samonytė. Jūros jaunių įžodį davė Magdutė 
Kulikauskaitė, vadovavo - j.v.s.Elena Namikienė.

Už aktyvią ir sąžiningą veiklą į paskiltininkės laip
snį pakeltos - Monika Punkrytė, Asia Skilandžiūtė, 
Austina Tarvydaitė, Viktoria Yčaitė, į skiltininkės laip
snį - Viktoria Benotaitė, Sigita Bersėnaitė, Andrėja 

Juknevičiūtė, Dina Kuraitė, Vaiva Kuraitė, Daiva 
Paškauskaitė, Elena Saplytė, Renata Simonavičiūtė, 
Adelė Radžiūnaitė, Viktoria Valaitytė, Julija Valiulytė, 
į vyr. skiltininkės laipsnį - vyr. skautės Arija Batūraitė, 
Loreta Bražiukaitė, Audra Rusinaitė, Silvija Saplienė ir 
Vaida Simonavičiūtė.

"Rambyno" t. tuntininkas s. Marius Rusinas savo 
žodyje skatino visus neužmiršti šios šventės prasmės ir 
išlaikyti gyvą lietuvių kalbą ir papročius. Toliau sekė 
"Rambyno" t. įsakymai, pakėlimai į vyresniškumo 
laipsnius. Skautų vyčių "Romo Kalantos" būrelio 
vadovo ps.senj. Rimo Pečiulio pristatyti, į paskil- 
tininko laipsnį pakelti skautai vyčiai Romas Staniulis ir 
Linas Underys, o vyr. skiltininko laipsnį - Vincas 
Lečas, Tomas Pajaujis, Tomas Jonaitis, Paulius 
Marijošius, Jonas Wilkinson, Gintas Tirilis, Matas 
Turczyn ir Danielius Puzeris.

Brolijos Vyr. Skautininko v.s.Romo Otto 2002 m. 
gruodžio-16 dienos įsakymu, į paskautininkio laipsnį 
pakelti skautai vyčiai Linas Narušis, Viktoras Šimkus 
ir Darius Sonda. Visi "Rambyno" tunto nariai, tikrai 
nusipelnę šio pakėlimo.

Ordinu už Nuopelnus apdovanotas "Rambyno" t. 
t-kas s.Marius Rusinas, Tėvynės Sūnaus Žymeniu - 
s.v.vyr.sl. Vytas Ruslys, Vėliavos Žymeniu - Vincas 
Lečas, Tomas Jonaitis, Jonas Wilkinson, Saulius 
Simonavičius, Tomas Pajaujis, Romas Staniulis, 
Paulius Marijošius, Danielius Puzeris, Dainius Šileika, 
Paulius Sergautis ir skautai vyčiai kandidatai: Matas 
Turczyn, Linas Paškauskas ir Tomas Kuras. Visus 
apdovanotuosius ir pakeltus į laipsnius pasveikino
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pats v.s. Romas Otto linkėdamas ir toliau dirbti, ir tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Skautininko įžodžiui vadovavo Kanados 
rajono Vadas v.s.Romas Otto. Dideliame rate, įžodį 
davė s.v.Darius Sonda. Žaliąjį kaklaraištį jam uždėjo 
v.s.R.Otto, o Tėvynės ir gerojo darbelio mazgelius 
užrišo Dariaus tėveliai. s.Liūda Sendžikienė įžodį 
davusiam Dariui ir kanadiečiui skautininkui Kim 
Derry dovanojo po gražią juostelę.

Kanados rajono Atstovė v.s.fil. Jūratė 
Neimanienė perskaitė Skaučių Seserijos (buv.) Vyr. 
Skautininkės ir Tarybos Pirmijos įsakymus skel
biančius, kad į vyresnės skautininkės laipsnį pakeltos 
s.Eglė Simonavičienė ir j.s. Elena Namikienė. Ordinu 
už Nuopelnus apdovanotas Evangelikų skautų,-čių 

dvasios vadovas v.s.kun. Algimantas Žilinskas, Lelijos 
Ordinu - v.s.fil. Jūratė Neimanienė, Padėkos Ordinu - 
v.s.fil. Rūta Žilinskienė. Pažangumo Žymeniu 
apdovanotos vyr. skautės: Veronika Lemon, Rasa 
Saulėnas-Aiello, Vida Skilandžiūnienė, Violeta 
Sriubiškienė ir Rūta Stauskienė.

Ši sueiga vyko tikroj lietuviškoj, tautiškoj nuo
taikoj, gausūs svečiai šventę ir skautus pagerbė savo 
dalyvavimu. Sueigos pabaigai visi sustojo į ratą ir 
susiėmę rankomis giedojo Lietuvos himną. Saliutu 
pagerbus išnešamas vėliavas, vėl supintomis rankomis 
sugiedota "Ateina naktis" ir sudiev iki Kaziuko 
mugės.

F.M.

KAZIUKO MUGĖ TORONTE
■ Jau iš vakaro "Rambyno" ir "Šatrijos" tuntų 

vadovai ir vadovės erdvioje Anapilio salėje ruošė 
pavilijonus mugei, o muziejaus vedėja dr.Rasa 
Mažeikaitė - skautišką parodą muziejuje.

Sekmadienį, kovo 2 d. rytą visi skautų vienetai 
skubėjo ant paruoštų stalų išdėstyti savo ir mamyčių

Paukštyčių "Rūtos" draugovės spalvingas paviljonas. Pirmoje 
eilėje: paukštytės Veronika Januškaitė, Daniela Sablinskaitė, 
Lina Samonytė, Daiva Andrulytė, Emma Puterytė. Antroj eil. 
vadovės vyr. skautės - d-kės pav. v.sl. Loreta Bražukaitė, 
padėjėja psl. Vilija Narušytė, draugininke v.sl. Arija 
Batūraitė.

pagamintus skanius pyragus ir dovanas. Artėjant 9-tai 
vai. salė atrodė žavingai. Draugovės pasiruošė mugės 
atidarymui. Išsirikiavo. Tuntininkas s. Marius Rusinas 
pakvietė prel.J.Staškevičių atrišti tautinių juostų 
mazgą. Mugė atidaryta, džiaugsmingi plojimai ir 
garsūs šūkiai "valio!"

Atidarius mugę, visi skautų vienetai ėjo į šventovę 
savo globėjui šv. Kazimierui padėkoti ir paprašyti, kad 
ir toliau mūsų veiklą laimintų Dievo, Tėvynės ir 
Artimo meile. Šv. Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. Vytautas Staškevičius. Aukas nešė skautai ir 
skautės. Gražiai giedojo "Gintarėlių" choras, vadovau
jamas muz. D.Grigaitienės. Po šv. Mišių visi skubėjo į 
paskirtus darbus mugėje.

Skautiška paroda muziejuje buvo atidaryta po Id
os val.r. Atidaryme dalyvavo daug skautiško jaunimo, 
vadovų ir tėvelių. Paroda tęsis du mėnesius. Labai 
įdomu tą parodą aplankyti ir prisiminti jaunystę. Už 
tai muziejaus vedėjai dr. Rasai Mažeikaitei visi yra 
dėkingi.

Anapilio salė pilna žmonių. Tėvų komitetas su 
pirmininke ps.Ona Narušiene ir iždininku D.Karosu 
mugės valgyklą įkūrė parapijos salėje. Buvo puikus 
aptarnavimas, skanūs lietuviški valgiai - koldūnai, 
cepelinai, kugelis, dešrelės su kopūstais bei įvairūs 
gėrimai.
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Dalis vilkiuky su savo vadovais pasiruošę 
prekiauti. Pirm, eik: Andrius Trussow, Tomas 
Trussow, Romas Šimkus, Viktoras 
Maksimavičius, Rimas Rėkus. Antroj eil.: ps. 
Asta Šimkienė, prit.sk. Aras Ruslys ir prit.sk. 

Linas Raškauskas.

Kastyčio ir Jūratės Batūrų vadovaujamos skau
tininkų,-ių draugovės loterijos laimikiai užėmė visą 
sceną. Bilietus platino s-kai D.Keršienė ir V.Sendžikas. 
Visi bilietai buvo laimingi!

Lietuviškosios Skautybės fondui aukas priėmė j.s. 
A.Empakeris ir v.s. M.Vasiliauskienė. Šios aukos daug 
padeda skautiškai spaudai ir silpnesnių vienetų para
mai.

"Rambyno" ir "Šatrijos" tuntai paruošė įdomių 
dovanų loteriją, o ps.senj.Rimo Pečiulio vadovaujami 
skautai vyčiai loterijos laimikiu turėjo didelę dešrą.

"Romuvos" stovyklavietės pirm. j.s. Rimas

Prityrusiy skaučiy "Mirgos" d-vės skautės savo "Miško gėliy" 
paviljone. Daina Kuraitė, Elytė Saplytė, Vaiva Kuraitė, 
Renata Simonavičiūfė ir d-kė vyr.sk. Rūta Stauskienė.

Sriubiškis rinko nario mokestį ir teikė informaciją apie 
stovyklavietę. Šios vasaros stovykla numatoma 
rugpjūčio mėn. pradžioje.

Visos draugovės buvo 
pavyzdingai pasiruošę. Čia 
surašome jų vadovus,-es.

Skautų "Mindaugo" d- 
vė, vadovaujama
M.Sungailos, vaišino kava 
ir skanėstais, ir turėjo 
įruošę peilių, žirklių aštrin
imo dirbtuvėlę. D-vės 
globėjai yra d r. v.s.
A.Dailydė ir s. R.Kalendra.

Prityrusiems skautams 
vadovauja d-kas P.
Marijošius, globėjai v.s.A.Simonavičius ir 
ps.P.Petrauskas. Jie muziejaus apačioje kartu su skau
tais vyčiais buvo įrengę "stovyklą".

Toronto "Šatrijos" tunto "Gulbiy" valties sesės.
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Prie Vaidilučiy vyr. skaudy "Stirny" stalo Viktorija 
Petrauskaitė, Julija Simonėlytė, Viktorija Benotaitė ir d-kė 
v.sl.t.n. Aleksa Moss.

"D.L.K.Vytauto" vilkiukų d-vei vadovauja d-kas 
L.Paškauskas ir pavaduotojas T.Kuras. Paukštytėms - 
Arija Baturaitė. Liepsnelių ir Giliukų vadovė ps. 
□.Petrauskienė pati darbavosi prie d-vės stalo. Tarp 
daugelio pyragų, vieno kaina buvo net 65 doleriai.

Skaučių d-kė R. Stauskienė su judria draugove 
mokėjo suvilioti svečius ir, atrodo, jos pirmos viską 
išpardavė. Jūros skautų,-ių laivas su vadovais 
s.dr.J.Birgiola ir rašyt.ps. A.Šileika puikiai "buriavo" 
savo skanėstais ir net tikru bičių medum vaišino.

Vyr. skaučių "Birutės" draugovė, kaip visuomet, 
žavėjo savo darbais. Be skanių pyragų ant jų stalo 
buvo tautinės juostos, lėlės, tautiniams drabužiams

Vyr. skaučiy "Birutės" draugovės skautės "bizniauja" - 
vyr.sk. Dana Šakienė, s. Dalia Steponaitienė ir ps. Rita 
Birgiolienė.

Prie Skautybės fondo 
stalo paukštytė Larisa 
Saplytė, s. Liuda 
Sendžikienė, s.
Genė Valiūnienė ir
v.s. Marija 
Vasiliauskienė.
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prijuostės, gintariniai papuošalai. D-kė - ps. 
D.Steponaitienė.

Tiekimo skyriaus vedėja j.v.s. E.Namikienė buvo 
išdėjusi skautiškas uniformas, kaklaraiščius, diržus, 
visų rūšių skautiškus ženkliukus ir t.t.

Visi paviljonai buvo labai patrauklūs, gražiai 
išdėstyti, nes Anapilio patalpos patogios ir erdvios. Po 

taip gerai pavykusios mugės visa Toronto skautija, 
tėvų komitetai ir "Romuvos" valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką už patalpas Anapilio tarybos pirm. 
J.Andriuliui ir klebonui prel. J.Staškevičiui.

F.M.
(nuotraukas atsiuntė s.I.Meiklejohn )

Paskautininkės įžodį davusios Sylvia 
Johnston ir Lisa Lattanzi.

Sesės skautininkės su svečiais įžodžio šventėje Hamiltone.

HAMILTON

SKAUTININKIŲ ĮŽODIS
Hamiltono skautininkių "Šatrijos Raganų" būrelis 

suruošė skautininkių įžodžio šventę, kuri vyko v.s. 
Aldonos Pietrantonio namuose, 2003 m. kovo 2 d.

Susirinkusius pasveikino v.s. A.Vilimienė, sueigą 
pradėdama mirusių skautininkų prisiminimu, ir ypač 
neseniai "išėjusį namo" s. Adolfą Tumaitį. Uždegta 
žvakė ir perskaitytas eilėraštis "Mirusiems broliui ir 
sesei skautei".

Namų šeimininkė sesė Aldona uždegė tris žvakes. 
Telydi mus meilė ir pagarba Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Skamba eilėraščio žodžiai "Tėvynė".

Perskaitytas Skaučių Seserijos Vyr. Skautininkės 
įsakymas, kad Sylvia Johnston (Stonkutė) ir Lisa 
Lattanzi (Pietrantonio) yra pakeltos į paskautininkės 
laipsnį. Įžodį pravesti pakviesta v.s. Dana 
Gutauskienė. Po susimąstymo, tyliai niūniuojant 
"Lietuva brangi" leidžiame per rankas lietuvišką 

juostą ir klausomės - "Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu 
savo rytą, iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena..." Visos 
drauge kartojame skautininkės įžodį, o jį duodančios 
pabučiuoja Lietuvos vėliavą. V.s. Antanina Vilimienė 
užriša žalius kaklaraiščius, užrišami mazgeliai ir 
sesėms paskautininkėms įteikiamos rožės.

Visi linksmai nusiteikę sveikiname mūsų seses ir 
dainuojame jų mėgiamas skautiškas dainas. Džiau
giamės, kad mūsų būrys auga. Sueigą baigiame šūkiu: 
"Tegyvuoja vienybė ir draugystė mūsų skautininkių 
būry". Po tradicinės "Ateina naktis" dar ilgai linksmai 
šnekučiuojame ir svarstome skautiškus reikalus prie 
sesės Aldonos paruoštos kavutės.

A. V.
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MONTREAL
Iš "Neringos" - "Geležinio Vilko" tunto albumo

Žiemos stovykloje kovo mėn. važiavome rogutėmis, kurias 
traukė mūšy mylimi gražieji šunys!

Žiemos stovykla St. Donat, QC, kovo mėn.
Mokosi čiuožti Lina Jaugelytė-Zatkovic, Ariana Cicinskaitė- 
Castanheiro, Dainava Jurkutė-Blayney, Darius Jaugelis- 
Zatkovic, Anton Motivans, Antonina Pavilanytė, Claudia 
Pavilanytė ir vadovė Živilė Jurkutė.

Jubiliejiniai LSS metai pradėti Kūčių vakariene, 2002 m. 
Montrealyje

Nauji giliukai ir liepsnelės 2003 m.
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AUSTRALIJOS RAJONE
’ ■ ■■ ___________________________________ -________________ ■ ■ ■ ’ ~ . ■ ■ ■'

SYDNEY------------------------------- - -----------------
Kas naujo "Aušros" tunte

asario 16-oji išaušo apsiniaukusi. Lis ar nelis? V Taip, lietaus labai reikia, bet galgi išlaikys neliję
tą valandą, kada vyks Sydnėjaus "Aušros" 

tunto Vasario Šešioliktosios sueiga.
Skautai susirinko St. Joachim parapijos aikštelėje. 

Vaikai, viens kito nematę nuo praeito mėnesio 
Sydnėjaus "Kaukių" ir Adelaidės "Vilniaus Sapno" 
stovyklų, tuoj pat sukrito į būrį. Sunki drėgmė visus 
užklojo, bet ji netrukdė vaikams šurmuliuoti. Linksmi 
balsai girdėjosi iš visų pusių. Viena paukštytė, 
suradusi negyvą drieželį, vilkiukų pasibaisėjimui, lak
stė aplink, kol vadovė paskatino drieželio laidotuves. 
Vilkiukai lengvai atsiduso... O vienas skautukas sėdėjo 
ramiai laukdamas sueigos pradžios. Ant jo kojos buvo 
tik viena kojinė! "Kur kita tavo kojinė" - klausė 
vadovė. "O, nesirūpinkit, sese, kitą kojinę man atveš 
Andrius. Kojinę palikau stovykloje, ir Andrius ją sura
do!" Kaip susitarta, rikiuotėje skautukas jau buvo 
apsimovęs abiem kojinėm - pilnoje uniformoje!

Švilpukas! Rikiuoti Sueiga prasideda! Raportus 
surinkusi, adjutante raportavo tuntininkei s.Dainai 
Šliterytei, kad sueigoje dalyvauja virš 40 skautų ir 
skaučių. Į tuntininkės "tuntas, budėk!" buvo atsakyta 
labai garsiu "vis budžiu!"

Sekė įsakymai ir apdovanojimai. Už pavyzdingai 
atliktus didesnio pobūdžio uždavinius ir pasitarnav- 
imus skautiškam vienetui, Mark Wilson buvo 
apdovanotas Vėliavos Žymeniu. Kiti apdovanotieji: 
Gediminas Sauka - Tėvynės Sūnaus ir Belinda Hornas 
- Tėvynės Dukros Žymenimis už pavyzdingai atliktus 
darbus ir sumanų vadovavimą. Vilkiukai Todd 

Jablonskis ir Julian Wilson gavo teisę nešioti geltoną 
skauto kandidato virvutę. Tuntas visus pasveikino 
šūkiais "Sveiks, valio!"

Šioje sueigoje ilgametė tuntininkė s. Daina Šlitery- 
tė pareigas perdavė ps. Arvydui Zduobai. Sesė Daina 
dabar užims pareigas Australijos rajono vadovybėje. 
Atsisveikindama sesė Daina padėkojo skautėms ir 
skautams, kad jie buvo svarbiausia jos skautiškojo 
darbo įtaka. Taip pat dėkojo vadovams ir palinkėjo 
sėkmės naujam tuntininkui broliui Arvydui. Naujas 
tuntininkas taip pat tarė ačiū sesei Dainai už jos sunkų 
ir nepailstantį darbą "Aušros" tuntui. Jis sakė esąs 
pasiruošęs su visais bendradarbiauti ir tikisi, kad visi, 
dirbdami kartu ir laikydamiesi skautavimo įstatų bei 
lietuviškų tradicijų, galėsime sėkmingai veikti.

Dabartiniai "Aušros" tunto vadovai: tuntininkas 
ps. Arvydas Zduoba, adjutante ir t-ko pavaduotoja ps. 
Kristina Rupšienė, iždininkė vyr.sk. Dovilė Zduobienė, 
jaunesniųjų skaučių d-kė ps. Laura Belkienė, jaunes
niųjų skautų d-kas Edis Karpavičius, skaučių d-kė s. 
Elena Erzikov, skautų d-kas s.v. Tomas Jablonskis, prit. 
skaučių d-kė ps. Kristina Rupšienė, prit. skautų d-kas 
ps. Arvydas Zduoba, vyr. skaučių vadovė ps. Laura 
Belkienė, skautų vyčių vadovas s.v. Edis Karpavičius.

Sueigai pasibaigus, skautai susirinko šv. Mišioms į 
salę, nes bažnyčia šiuo metu remontuojama. Po Mišių 
visi nuvyko į Lietuvių klubą, kur buvo Vasario 16 
minėjimas bendrai su Sydnėjaus lietuvių visuomene. 
O lietus iškentėjo nelijęs. Ačiū!

Sesė Dovilė
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MALONI ZINIA
s.v.Antanas Laukaitis "Mūsų Pastogė" laikraštyje 
2003 m. kovo 24 d. rašo:

"Geelongo miesto dienraštis "Geelong Advertiser" 
vasario mėnesio 26 dienos numeryje išspausdino 
straipsnį "Scouts Honoured" ir nemažą trijų lietuvių 
su lietuviškom skautų uniformom spalvotą nuotrauką, 
pavadindamas juos "lifesavers". Tai geelongiškiai 
skautai - James Watach, Lee-Anne Koszela ir Edis 
Obeliūnas. Kaip rašo laikraštis, jie buvo apdovanoti 
specialiu žymeniu už žmogaus gyvybės išgelbėjimą, 
kuriam įkando nuodingas "funnel web" voras ir kurio 
įkandimas gali būti mirtinas. Skautai miške iš medžio 

karčių padarė neštuvus, surišdami juos savo megztini
ais. Savo būrelio vadovą per tankius brūzgynus nešė 
net penkis kilometrus. Vėliau buvo iškviesta pirmos 
pagalbos mašina. Kaip vyresnieji skautai, jie buvo 
išėję pirmos pagalbos kursą, tai dabar pritaikė savo 
žinias praktikoje. Sis įvykis atsitiko pernai metais, prie 
Gosfordo NSW skautų stovyklavietėje, kur vyko 
Australijos rajono stovykla. Už šį žygdarbį trys skau
tai buvo apdovanoti LSS Gyvybės gelbėjimo kryžiumi. 
Sveikinu ir aš jaunuosius skautus bei sportininkus 
gavus pelnytą apdovanojimą."

Prit.sk. James Watach, vyr.sk. Lee-Anne Koszela ir prit.sk. 
Edis Obeliūnas rodo gautą Gyvybės gelbėjimo kryžių.
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________________JAV VIDURIO RAJONE

CHICAG O
Pasaulinis zoologijos ženkliukas

'X' iais metais Lemento "Saulučių" draugovė ryžtin- 
la^gai laikė Brookfield'o zoologijos sodo ženklelį - 
k^xZoo World Patch (ZWP). Ženklelio įsigyjimui 
pašventėme net tris sueigas. (Tos, kurios mane pažįsta, 
žino, kad tai yra man labai išskirtinas atvejis, kai 
nevykdome tyrosios skautiškos programos sueigose.) 
Mano nuomone, šis ženklelis buvo vertas mūsų dėme
sio. Ženklo tikslas yra supažindinti šešių-devynerių 
metų vaikus apie skirtumus tarp naminių gyvulių ir 
žvėrių, apie jų mitybą, gyvenvietę ir priežiūrą tai 
namuose, tai zoologijos sode.

Pirmoji sueiga - tai susipažinimas su namini
ais gyvuliais ir žvėrimis. Dėliojome korteles, žaidėme 
žaidimus, rašėme rašinius. Diskutavome skirtumus, 
piešėme panašumus. Vos, vos spėjome viską atlikti.

Antroji sueiga vyko pačiame sode. 
Susirinkusios Brookfield'e, nužygiavom sodan. Per dvi 
valandas apvaikščiojome viską ką reikėjo. Stebėjome ir 
rašėmės į sąsiuvinėlius kaip zoologijos sodas prižiūri 
gyvūniją. Stebėjome koks maistas yra naudojamas, 
kokie žaislai, kokia apsauga narvuose ir t.t. Labai gre
itai prabėgo laikas.

Trečioji sueiga bene smagiausia. Užduotys 
smagios ir vaikams labai tinkamos.. Susiskirsčiusios į 
skiltis, darėme gyvūnijos kolažus. Buvo labai smagu 
žiūrėti į mažąsias diskutuojančias savo darbą. Kilo 
kartais ginčų - ar tai žvėris, ar naminis gyvulys? 
Netrukus iškilo du "posterboards" kolažų. O kam
barys, tai kambarys... Pilnas žurnalų, iškarpų, 
popierėlių...

Susitvarkiusios, griebėmės rašyti penklinijus 
eilėraštukus (cinquains).
Budžiu!

vyr.sk.s. Audra Lintakienė

Delfinas
Labai lygus,
Plaukia, žaidžia, neria
Smagu žaisti su jais.
Mėlynas.

Daiva Siliūnaitė

Delfinas
Lygus, švelnus
Plaukia, miega, valgo 
Linksmas, juokiasi, pilkas 

Mėgstu.
Rita Kušeliauskaitė
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Delfinas
Gyvis, pilkas
Maudosi, žaidžia, šokinėja 
Myliu, patinka, laisvi 
Geriausias.

Alexia Kelpšaitė

Šuo
Juodi taškai
Valgo, bėga, vaiko
Aš bijau, bet patink 
Greitas.

Alicija Viktoraitė
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Arklys
Didelis, plaukuotas
Bėga, valgo, miega atidaromis 
akimis
Geras, nešvarus, žaismingas
Stiprus.

Alisa Strikaitė

Liūtas
Geltonas, rudas
Valgo mėsą,
Mauroja, valgo, bėga 
Didelis.

Viktutė Stroputė

Tigras
Juodi dryžiai
Bėga, ėda, vaiko,
prajuokina

Oranžinis.
Rima Lintakaitė

Kiaulė
Labai nešvari
Miega, valgo, žaidžia
Aš jaučiuosi labai nešvari 
Smirda.

Alena Pranckevičiūtė
Audra Siliūnaitė

Pingvinas
Ilgas snapas
Juodas ir baltas
Plaukia, vaikšto, valgo
Patinka, myliu.

Ieva Marcinkevičiūtė
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Skautės Monika Mikulionytė, Diana Karvelytė ir Aleksa Miškinytė parduoda širdeles..

DETROIT

2003 m. KAZIUKO
MUGĖ

o ilgos ir šaltos žiemos visi laukiame P pavasario. Tai nestebėtina, kad tiek daug 
svečių suvažiavo sekmadienį, kovo 2 dieną į 

Dievo Apvaizdos parapijos kultūrinį centrą, kur vyko 
Detroito "Baltijos" ir "Gabijos" tuntų suruošta 
Kaziuko mugė ir pavasario šventė.

Dieną pradėjome 10:30 vai. ryto šv. Mišiomis, 
kurias laikė Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. 
Aloyzas Volskis. Bažnyčia papuošta įvairių organi
zacijų vėliavomis, skautai ir skautės pamaldose gausi
ai dalyvavo. Po pamaldų visi skubėjo į parapijos 
didžiąją salę, kur viliojo iš virtuvės sklindantys 
malonūs kvapai.

Publikai susirinkus ir sesėms ir broliams susiriki
avus, prasidėjo mugės atidarymas. Žodį tarė "Baltijos" 
tunto tuntininkas s.v. Saulius Anužis ir pakvietė 
viešnias seses iš Clevelando perkirpti kaspinus.

Mugėje buvo daug kas veikti, vaišintis ir pirkti. 
Virtuvės šeimininkės Onutė Abarienė ir Lėlė 
Viskantienė su padėjėjais paruošė cepelinus, kugelį, 
dešras su kopūstais bei dešreles. Pyragų stalas, kurį 

tvarkė Virga Norkevičienė ir mamytės vyr skautės, 
turėjo didelį pasirinkimą tortų, pyragų, sausainių ir 
įvairių kitų saldumynų.

Draugovių stalai buvo nukloti visokiom gėry
bėmis: pas paukštytes buvo širdelės ir grybukų sau
sainiai, pas vilkiukus - inkilėliai ir puodukai, skautės 
turėjo vaikams loteriją, skautai - vėjo skambučius. Pas 
prityrusias skautes buvo galima suverti karoliukų 
apyrankes, o prityrę skautai pagamino šachmatų

Prie vilkiukų stalo Aleksas ir Audrius Matvekai ir Viktoras 
Puškorius.
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esės Nida ir Daina iš Clevelando padeda atidaryti mugę.
Salia stovi "Baltijos" t. tuntininkas s.v. Saulius Anužis.

"Kiek nori žaidimo bilietŲ?" Danius Giedraitis, Matas 
ir Aliukas Anužiai.

žaidimus. Vaikų žaidimams scenoje taip pat vadovavo 
prityrę skautai. Vyr. skautės kandidatės su sesėm 
skautininkėm Alma Sventickiene ir Irena Gedviliene 
aptarnavo loteriją. Bendrą tvarką ir švarą mugėje 
palaikė skautai vyčiai kandidatai. Taip - jie ir puodus, 
ir indus plovė! Prie mamyčių stalo buvo medžio 
dirbinių, brangenybių, tautinių drabužių bei vaikams 
saldumynų. Taip pat turėjome svečių iš Baltimorės ir 
Čikagos, kurie atvežė gražiausių gintaro papuošalų, 
medžio dirbinių ir naujausios, populiariausios 
muzikos iš Lietuvos.

Velykinio stalo loterijos dovanos gundė pirkti bili
etus. Buvo galima laimėti didžiulį Velykinį kiškį su 
krepšiu saldainių, Violetos Abariūtės-Viviano iškeptą 
meduolį, Elenos Alkuvienės - napoleoną, dėžę 
Kalnapilio alaus, vyno krepšį ir aukštą, gražų lietu
višką šakotį. Dėkojame visiems, kurie aukojo dovanas 
šiai loterijai ir tiem, kurie rėmė piniginėmis aukomis. 
Ačiū - Linai ir Sauliui Anužiams, Michelle ir Algiui 
Duobams, Ritai ir Kastyčiui Giedraičiams, Rasai ir 
Kastyčiui Karveliams, Virgai ir Povilui Norkevičiams, 
Astai ir Antanui Paškams.

Širdingai dėkojam visiems prisidėjusiems prie 
mugės ruošos darbų. Lankytojams didelis ačiū už 
paramą mūsų tuntų jaunimo veiklai. Tikimės, kad 
smagiai praleidote popietę ir lauksime visų vėl kitais 
metais!

"Baltijos" ir "Gabijos" tuntų tuntininkai

Prie fanty stalo sesės Kristina ir Alma.

Detroitiečiai Laura Karvelytė ir Tadas Anužis (dešinėje) 
užima viešnias iš Clevelando - Janiną Klimaitę ir Nidą 
Hallal.
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Apyrankę "dirbtuvėje" Svaja 

Mikulionytė, Ingrida 

Miškinytė, Laura Karvelytė ir 

Alana Zomboraitė.

Vyriausios šeimininkės Onutė Abarienė ir Lėlė Viskantienė.

Tėvelis Donatas Ramanauskas padeda dukrelei - paukštytei 

Dianai parduoti širdeliy sausainius.

Sesutės ir sesės - Krista ir Viktė.

"Mama, man dar reikia pinigų" - sako brolis Audrius sesei

Viktei. Jo laukia Andrius Miliūnas ir Jonas Paškus.
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CHICAGO

"Ranka rankon, mes kartu - 
žengiam skautišku keliu!"

ušros Vartų-Kernavės" tunto skaučių gar- 
$ $ sus šūkis vos nenukėlė salės stogo. 44-oji

XJLChicagos skautų Kaziuko mugė, dabar 
treti metai vykstanti Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Kiek drebėta, kiek ruoštasi, kiek planuota buvo 
prieš 44 metus - 1959-iais. Kas yra buvę Vilniuj?... kaip 
ten būdavo?... kas moka rišti Vilniaus verbas?... Kaip 
mums čia stalus statyti, ką ant jų dėti, kaip puošti? Ir 
užtvino Jaunimo centras svečiais, šviesios atminties 
Generaliniam Konsului dr. Petrui Daužvardžiui 
perkirpus pirmosios mugės kaspiną... Antrai mugei 
jau žinojom ką daryti, ką austi, kokius pjūklus pirkti, 
ką virti, kaip puoštis ir 1.1. Sėkmingai praėjus penktai 
mugei, išgirdom balsą - "gal jau sustokim, lietuviškų 
rankdarbių pilni namai, kas bepirks..." Bet kaip sus
toti, jei reikia išlaikyti stovyklavietę, vykti į suvažiav
imus? Be to mugei ruoštis yra taip malonu ir taip 
sekasi. Tęsiam toliau.

Šioje, 44-oje mugėje pamačius pilną salę svečių, 
išpuoštus prekystalius su tuntų vardais, ilgiausias rik
iuotes skautų ir skaučių ir jų vadovus, kurie jau gimę 
ir užaugę šiame krašte, džiaugsmo ašaras buvo sunku 
sulaikyti. Koks didelis atpildas lietuviškajai skautybei!

Tuntų prekystaliams PLC Lietuvių Fondo salėje 
užtektinai vietos. Čia vyko ir oficialus mugės atidary
mas, kuriam vadovavo s.fil. Vytenis Kirvelaitis. 
Scenoje garbės svečiai: LR Garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, Asta Kleizienė, LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil. 
Rimantas Griškelis, Seserijos VS v.s. Dalia Trakienė, 
Brolijos VS v.s.fil. Romas Rupinskas, Vydūno fondo 
valdybos pirmininkas fil. Šarūnas Rimas, JAV Vidurio 
rajono vadė j.s.fil. Taiyda Chiapetta, Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos kapelionas kun. A.Paliokas, SJ, PLC 
valdybos pirm. A.Saulis, JAV LB Lemento apylinkės 
pirm. N.Nausėdienė ir "Maironio" lituanistinės

Pavyzdingieji tunty skautai mugės atidaryme - udrytė Liana 
Jakubauskaitė, paukštytė Daiva Siliūnaitė ir bebriukas Vytas 

Jakubauskas.

Lituanicoje" svečius priėmė s.fil. Ričardas Chiapetta.
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"Lituanicos" tunto 
baliony sprogdinimo 
komanda.

Prie aštunkojo žaidimo udrytės Gabrielė 
Tvaskus ir Greta Zilytė.

mokyklos tėvų komiteto pirm. A.Šaulienė buvo 
pasveikinti plojimais, o tuntų išrinktieji mugei atidary
ti pavyzdingieji skautai - paukštytė Daiva Siliūnaitė, 
ūdrytė Liana Jakubauskaitė ir bebriukas Vytas 
Jakubauskas pagerbti ir garsiais jaunimo pritarimo 
šūkiais. Trispalvį kaspiną, šiais "Skautų aido" 
jubiliejiniais metais, perkirpo sesė Daiva Siliūnaitė ir 
"Skautų aido" redaktorė.

Garbės svečiai praėjo pro gražias jaunimo riki
uotes, už paviljonų stalų besišypsančias vadoves ir 
vadovus, ir kai nuaidėjo "Lituanicos" tunto šūkis 
"Lituanicos dvasia mus telydi visada!" pairo skautų 
eilės ir vilkiukai pirmiejj šoko prie loterijų. Ta mugės 
dalis nesikeičia... Trumpas pasisvečiavimas buvo 
Seserijos ir Brolijos Vyriausiem Skautininkams. Sesė 
Dalia stojo dirbti už "Aušros Vartų-Kernavės" prekys-

"Kazytės kampelyje" duoną, sūrius, 
pyragus pardavinėjo ps. Irena Putrienė, 
vyr.sk. Dana Barienė, ps. Zita 
Baltramonaitė ir vyr.sk. Aldona Vaitienė.
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Prie ančiuky prūdo paukštytės Rita Kušiliauskaitė, Rima 
Lintakaitė ir jau žuvytę laimėjusi Gabrielė Razmaitė.

Seniai besimatėm - s.Daiva Luneckaitė-Bulicz ir LSS Tarybos 
pirm, v.s.fil. Rimantas Griškelis.

talio, brolis Romas, tuoj uniformą pakaitąs, patarnavo 
valgykloje, Vidurio rajono vadė sesė Taiyda darbavosi 
"Nerijos" tunte, o brolis Vytenis Kirvelaitis - skautų 
akademikų paviljone.

Erdvioj ir šviesioj PLC didžiojoj salėje buvo val
gykla. Apatinio aukšto salėje vyko didžiausias 
šurmulys - įvairiausi žaidimai. Malonu buvo stebėti, 
kaip mandagiai savo pareigas atliko visi ten "tarnau
jantys" jaunieji sesės ir broliai. Nepagavai žuvytės 
(prie jų buvo ilgiausios eilės) - vistiek gausi sal
dainiuką iš krepšelio, nepataikei į aštunkojo kojos 
skylę - vistiek tave maloniai pavaišins sesė ūdrytė. 
"Bočių menėje" kava ir nepaprasti tortai kvietė prisėsti 
prie seniau bematytų kaimynėlių, džiaugtis ir ... 
prisiminti praėjusias muges ir tuos brangius bendram
inčius su kuriais buvo tiek dirbta.

Chicagos skautų,-čių tuntams šiuo metu vadovau
ja tuntininkai: s.Rasa Conklin - "Aušros Vartų- 
Kernavės" tuntui, Aldona Weir - "Nerijos" ir s.fil. 
Gintaras Aukštuolis - "Lituanicos" tuntui. 
Dėkingumas ir pagarba jau trečiai mūsų vadovų kartai 
vykdančiai duotą pažadą.

Sesė Alė Brolis Matas Tamošiūnas kviečia svečius į prit. skauty būklę.
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CLEVELAND

Juokiasi saulė ir džiūgauja girios, 
Skamba jaunatviška skautų daina. 
Skelbti brolybės į dangų pakyla 
Blaškoma vėjo žalia vėliava.

Vilius Bražėnas

o žiemos pūgų ir sniego pusnių 
PClevelande sulaukėme saulėto ir šilto

kovo 16 d. sekmadienio. Ir tai buvo 
maloniausia diena Clevelando skautėms ir 
skautams Dievo Motinos parapijoje. Šventė 
pradėta Mišiomis, kurias aukojo klebonas ir 
skautų dvasios vadas tėvas Gediminas 
Kijauskas, S.J. Po pamaldų visi skubėjo 
mugėn parapijos salėje. Pasisveikinimams 
nutilus, atžygiavo salėn "Neringos" tunto 
sesės ir "Pilėnų" tunto broliai. Sekė įpras
tiniai vienetų raportai ir vadovų sveikini
mas - Budėk! - į tai jaunos krūtinės atsiliepė 
- Vis budžiu! Šiemet žirkles kaspinui 
perkirpti patikėjo v.s. Gerardui Juškėnui, 
kuriam padrąsinti lydėjo broliukas ir sesutė

Riestainiai, skautų daryti inkilai ir burlaiviai buvo greitai 
išpirkti. Nuotr. G.Juškėno

v.s. GJuškėnas (vidury) su tuntininkais ir palydovais žengia atidaryti Kaziuko mugę.
Nuotr. Lino Johansono
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"Pilėnų" tunto vienetų rikiuotė. Nuotr. GJuškėno

skautai. Jie atidarė mugę.
Po to visi apspito Kaziuko mugės stalus, kuriuos 

puošė medžio drožimai - inkilai, lesyklos, žvakidės, 
pieštiniai atvirukai, Rūpintojėliai, laiveliai, keptos šird
elės, baravykai, tortai, riestainiai ir gausybė kitokių 
gėrybių. Svetainėje visi vaišinosi mamyčių ir sesių 
skaučių gamintais pietumis, pyragais, vaisvandeniais 
ir kava.

Nelaukiant vakaro tamsos, sekė salės priešscenyje 
sesės Virginijos pravestas improvizuotas lauželis, lydi
mas dainų su akordeono palyda. Visų nuotaiką pakėlė 

skautų vyčių pravesta loterija. Plačios šypsenos lydėjo 
dovanų laimėtojus. Nuotaikingas lauželis buvo 
užbaigtas ratelyje visų giedota tradicine - Ateina nak
tis...

Jei nespėjote šion Kaziuko mugėn - nenusiminkit: 
ateinančiais metais mūsų skautės ir skautai surengs 
dar geresnę mugę ir jon jus pakvies.

Brolis Gerardas

"Neringos" tunto skaučių gretos. Nuotr. GJuškėno
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v 5. G.Juškėnas, padedant "Neringos" t. tuntininkei s. 
Virginijai Rubinski, perkirpo Kaziuko mugės atidarymo 
kaspiną.

Nuotr. Lino Johansono

Liepsnelė Izabelė su tėveliu Dovydu atėjo piety.
Nuotr. GJuškėno

Sesiy skaitomas duetas lauželio programoje.

Nuotr. G. Juškėno
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JAV RAMIOJO VANDENYNO RAJONE

Išsirikiavom Kaziuko mugės atidarymui. Vadovės Elina, Sigita ir Lina, vėliavą laiko Kristė Jogaitė, toliau Ariana 
Žukaitė, Paula van der Sluys, Danutė Scola.

LOS ANGELES

MES - "KREGŽDĖS"
Jums rašo paukštytės iš "Palangos" tunto 

Kalifornijoje. Esame keturiolika sesių "Kregždžių" 
draugovėje.

Š.m. Kaziuko mugėje mes turėjome loteriją, kuri 
labai gerai pasisekė. Kiti skautai ir skautės par
davinėjo savo rankdarbius. Net "Karalius 
Mindaugas" mugėje atėjo prie mūsų stalo!

Labai džiaugėmės kai 2002 m. LSS rašinių 
konkurse mūsų draugovė laimėjo.trečią vietą ir pre
miją už darbelį "Man patinka stovyklauti". Dabar 
turim galvosūkį - ką daryti su premija? - pasivaišinti 
skaniais ledais, ar pajodinėti arkliukais?

Kregždės" prie savo loterijos.
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Mūsų sueigos vyksta kas antrą savaitę šv. Kazimiero 
parapijos apatinėje salėje. Žaidžiam, dainuojam, lav- 
inamės skautavime ir darome įdomius rankdarbius su 
mūsų vadovėmis - sesėm Elina, Lina ir Sigita. Dabar 
ruošiamės šv. Jurgio iškylai balandžio 26 d. prie 
Ramiojo vandenyno, Malibu rajone.
Nekantriai laukiam Jubiliejinės stovyklos. Ji šiais 
metais vyks pas mus - Kalifornijoje! Labai laukiam 
svečių, norim susipažinti su sesėm ir broliais iš JAV, 
Kanados ir viso pasaulio.
Siunčiam visiems šiltą Kalifornijos saulutę ir jūros 
bangas, ir Budime!

"Kregždžių" draugovė
Draugininke vyr.sk. Elina Venckienė
Pavaduotojos - vyr.sk. Lina Jocaitė ir vyr.sk. Sigita 
Newsom
Paukštytės - Marina Budrytė, Kristė Jogaitė, Rusnė ir 
Rūta Kuzmickaitės, Lana Miller, Gabija ir Silvija 
Nagrockytės, Kristina Narbutytė, Kristina Pečiulytė, 
Alytė Ruplėnaitė, Danutė Scola, Paula van der Sluys, 
Lulu Žilinskaitė ir Ariana Žukaitė."

"MINDAUGAS miške"-
Los Angeles skautų Kaziuko mugėje

Kovo 2-oji Los Angeles mieste buvo graži ir saulė
ta. Šių metų Kaziuko mugės tema buvo "Mindaugas 
miške". Kadangi švenčiame Mindaugo karūnavimo 
jubiliejų, ir lietuvių skautų Jubiliejinė stovykla vadin
sis "Karaliaus Mindaugo", tai mūsų Kaziuko mugę ati
darė "Karalius Mindaugas" (Marius Aneliauskas) 
puikia, karališka ceremonija.

Mugėje šiais metais apklausiau kelis skautus ir 
skautes, ir žemiau pateikiu jų mintis ir ką jie veikė 
mugėje:

Paukštytės Aleksandra Ruplėnaitė ir Ariana Žukaitė - 
Mes turėjom paukštyčių loteriją ir pardavinėjom bili
etus. Mums smagiausia buvo laimėti daug žaisliukų ir 
kartu bėginėti.

Vyr.sk. Daina Žemaitaitytė - Mes turime lietuvišką 
duoną, raguolį, lietuviškus sausainius,bulviniams bly
nams miltus ir sušaldytus koldūnus. Daugelis žmonių 
tuos lietuviškus patiekalus pasigaminti negali, tai 
gauna pas mus. Man labiausiai patinka Kaziuko 
mugėje bendravimas ir pasimatymas su tais, kuriuos 
rečiau matome.

Skautės Aleksandra Habanek ir Inga Newsom - Mes 
pardavėm prijuostes, puoštas lietuviškų valgių 
ženklais, išmargintus maišus, plaukam segtukus su 
mažomis rožytėmis, kilimėlius-pakabinimus su užrašu

Prityrusios skautės prie savo stalo

(Nuotraukos v.s.Birutės Prasauskienės)

Naujoji "Kunigaikštienės Gražinos" būrelio vadovė ps. Ina 
Petokienė (dešinėje) su v.s. Irena Vilkiene prie gražiniečiy 
gėrybiy stalo 2003 m. Kaziuko mugėje.
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LABAS, beržo sultis, medinius kryžius ir gintarines 
apyrankes. Šiuos dalykus paruošėm todėl, kad žmonės 
įvertintų lietuviškumą ir skautybę jų gyvenime. Inga 
Newsom - Man labiausiai patinka tos rožės kur skau
tai vyčiai parduoda. Smagiausia, kai rožę kažkas 
nuperka, o skautas vytis prieina prie manęs ir paduo
damas rožę sako, kad čia nuo slapto gerbėjo - "secret 
admirer"... Taip pat patinka prityrusių skautų parduo
dami "smoothies". Jei lauke per karšta, tai "smoothies" 
atvėsina ir gyvenimas vėl yra malonus!

Skautė Ringailė Barysaitė - Mums reikia daugiau 
pinigų, kad galėtumėm turėti labai smagias sueigas, tai 
parduodame rankdarbius.

Skautė Malvina Milliron - Kaziuko mugėje man 

labiausiai patinka loterija!
s.v. kand. Danius Aneliauskas - Skautai vyčiai kandi

datai pardavinėjom rožes, o skautai vyčiai skanias 
dešreles. Jie taip pat turėjo šaltus gėrimus parapijiečių 
troškuliui numalšinti. Visiems buvo smagu atšvęsti 
Kaziuko mugę romantiškai. Dienai baigiantis, beveik 
visos moterys rankose turėjo rožes.

s.v. Valdas Varnas - Mėgstu su draugais čia praleisti 
laiką ir klausytis geros lietuviškos muzikos!

Iš pasisakymų matome, kad visiems patiko 
Kaziuko mugė!

Sesė Tara Barauskaitė

KREGŽDĖS
Kregždės yra labai gražios. Jos yra dau

gumoje juodos su baltom dėmėm. Knygoje 

"Lietuvos gamta" aprašyta langinė kregždė. 

Kregždė yra maloniausias paukštis namų 

aplinkoje. Tai reiškia, kad kregždės gyvena 

prie namų. Jos gyvena tik ten, kur yra 

žmogus. Kregždės yra sinantropės-gyvena 

su žmogum.

Kregždės lipdo lizdus iš molio ir žemių, ir pritvirtina prie namų, pastogėse. Kregždės 

grįžta į savo senus lizdus. Jei po žiemos jie apgriuvę, juos taiso arba stato naujus.

Kregždės skraido labai įdomiai. Jos kartais pakyla aukštai, o kartais žemai. Jos taip skrai

do, nes gaudo vabzdžius. Kregždutės minta (valgo) musėmis, uodais ir įvairiais kenksmin

gais ūkio vabalais.

Lietuvos ir Europos kregždės žiemą praleidžia Egipte, Italijoje ar kituose šiltuose 

kraštuose. Jos grįžta į šiaurę pavasarį. Aš laukiu sugrįžtančių kregždžių - laukiu pavasario.

Jaunesniosios skautės yra vadinamos "paukštytėmis". Mūsų simbolis yra kregždutė. 

Paukštytės padeda žmonėms, yra darbščios ir draugiškos. Tikros kregždutės.

Jaun.sk. Rima Lintakaitė
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w Paremkite Romuvos Stovykla!

Gerbiamieji...

Kanados Rajono "Romuvos Stovykla" prašo jūsų pagalbos! Šiais metais, 

mes turime atlikti labai brangų ir sudėtingą projektą. Per eilę metų, vandens 

potvyniai ir žiemos šalčiai apgadino valgyklos pamatus, sienas, ir grindis. 

Praeityje, mažesnius remontus atlikome patys su talkos pagalba. Šis remontas 

reikalauja didesnių pastangų bei darbo. Todėl reikalinga samdyti rangovą 

kuris turi patyrimo tokius darbus atlikti. Darbai bus atlikti birželio mėnesį, 

kad stovykla būtų paruošta vasaros stovyklavimui. Numatoma remonto kaina 

apie $45,000.

Prašome visas skautų šeimas ir rėmėjus skirti aukų, kad galėtume 

atlikti užsimotą darbą, kuris reikalauja didelių išlaidų. Visiems aukotojams 

bus išduoti kvitai su kuriais galima nurašyti pajamų mokeščius (Income Tax). 

Primename kad aukų kvitai del mokeščių taikomi tik Kanados gyventojams. 

Prašau aukų čekius rašyti "Romuva Ine", ir siusti:

Romuva Ine.
c/o Rimas Sriubiškis

9 Orser Drive
Midhurst, Ontario 

LOL 1X1 
Canada

Skautiškas ačių visiiems,

Romuva Ine Valdyboos Pirmininkas
ray.sriubiskis@rogers.coom
(705)737-9101
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Kregždei ilgas kelias namo tarp debesų...

Kaip kregždės gieda -

Tai man dyvai, tai man dyvai 
Kaip tuos blynus kepa: 
Plaka, plaka, plaka, plaka, 
Paskiau sviestu tepa.

Aš kregždytė, aš mažytė, 
Visus žmones myliu.
Kai jie dirba, kai jie vargsta 
Apie tai netyliu!

Vyt, vyt, ir pavijus 
Išsikepus, išsivirus,
Su vaikeliais gū-ū-ūrkšššt!
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99 Tavęs
Reikia!“

Dalyvauki

AKADEMIKIĮ PASTOVYKLEJE
ISS „Karaliaus Mindaugo" Jubillejineie

Stovykloje Kalifornijoje
2003 m. ruao. 6-160.

* Prisijunk!
http://www.sfcaiilai.com/lkartemikai
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